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ANTKAPIS ERDMONUI SIMONAIČIUI
Paskutiniuosius savo gyvenimo metus 

E. Simonaitis praleido Hemsbache. kuris 
yra vos ketvertas kilometrų nuo Huetten- 
feldo. Šiame kaime įsigytoje lietuvių nuo
savybėje, dabar pavadintoje Romuva, jau 
per 15 metų veikia Vasario 16 gimnazija ir 
yra įsikūrusi Vokietijos lietuvių bendruo
menės būstinė. Tos abi institucijos, pasiro
do. yra didelė trauka ne tik gyviems, bet ir 
įnirusiems tautiečiams, ypač tiems, kurie 
tampresniais ryšiais buvo su tomis institu
cijomis susiję. Čia jau anksčiau buvo pa
laidota keletas lietuvių: buv. Kauno advo
katas ir Vokietijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkas diplom. teis. J. Bataitis, buv. 
Tautos fondo pirmininkas diplom. agron. 
T. Šidiškis, St. Teišerskienė ir Vasario 16 
gimnazijos mokinė Kleinaitė. Erdm. Simo
naitis yra 5-sis ir pats žymiausias lietuvis, 
kurio palaikus priglaudė Huettenfeldo ka
pinės.

Lietuvių visuomenės aukomis įrengtos 
paminklinės antkapio lentos E. Simonai
čiui atidengimo iškilmės įvyko vasario 21 
d., beveik po metų, kai čia buvo palaidota 
urna <1969 m. kovo 16 d.) su velionio pele
nais. Diena pasitaikė labai lietinga. Iškil
mių organizatorius Fr. Skėrys baiminosi, 
kad tokią dieną niekas neatvyks. Bet po 
kapinių koplyčios pastoge susirinko per 50 
asmenų, buv. artimesnių ar tolimesnių ve
lionio pažįstamų bei draugų. Kai kurie at
skubėjo net iš kitų kraštų.

Iškilmes pradėjo mokyt. Fr. Skėrys Ap
reiškimo 14, 13 perskyrimo skaitymu. Visi 
kartu sukalbėjo Tėve mūsų. Savo kalboje 
Fr. Skėrys priminė paskutiniąsias velionio

SEPTYNIOS dienos:
Turkijos rūpestis

JAV nebeduos Graikijai ginklų, nors ji 
tebėra NATO sąjungoje. Priežastis — ne
remti to režimo, kuris nusižengė žmogaus 
teisėms.

Dėl to Graikija tariasi su Prancūzija ir 
nori iš jos gauti Mirage lėktuvų ir kanone- 
rinių laivų. Tie perkamieji lėktuvai ir ra
ketomis ginkluoti laivai neįeitų į NATO 
rėmuose numatytąjį apsiginklavimą.

Toks Graikijos ginklavimasis gąsdina 
Turkiją. Abu kraštai turi sąskaitų Kipro 
saloje, ir papildomas Graikijos ginklavi
masis suardytų jėgų pusiausvyrą.

Sunkumai sudaryti vyriausybei
Italija turi didelių sunkumų vyriausybei 

sudaryti. Dešinieji socialdemokratai nepa
rankūs įeiti į koalicinę vyriausybę, kuri 
turėtų būti kairi. Reikalaudamas atmesti 
skyrybų įstatymą, Vatikanas sujudino 
krikščionių demokratų partiją, pačią di
džiausią koalicijos partnerę. Be to, krikš
čionių demokratų dešinysis sparnas visiš
kai nenori koalicinės vyriausybės ir savo 
nenorą grindžia tuo, kad koalicijoje esant 
teks priimti skyrybų įstatymą.

Be kita ko, Vatikanas Italijos vyriausy
bei įteikęs jau dvi notas dėl skyrybų įsta
tymo.

Nauja šaudymų istorija
5 amerikiečių patruliai Vietname kalti

nami, kad naktį džiunglėse prie Da Nango 
nušovė 5 moteris ir 11 vaikų.

Bataliono vadas Cooperis tvirtina, kad 
naktį džiunglėse įsakyta šauti, jei kas ju
da. Civiliams buvę įsakyta išsikraustyti, o 
su prietema prasideda karo stovio laikas. 
Kai kurie civiliai nepasitraukia iš karo 
lauko, norėdami padėti priešui.

Pustrečio milijardo
JAV vyriausybė yra numačiusi 1970-71 

finansiniais metais sutaupyti pustrečio mi
lijardo dolerių.

Pagrindiniai taupymo programos šalti
niai: susiaurinta erdvės tyrimo programa 
ir bus išparduotos tos medžiagų atsargos, 
kurios būtų reikalingos karo meto gamy
bai.

Pedagoginė priemonė
Hamburgas jau įsivedė įstatymą, kuris 

leis policijai dienos metu išvaikyti prosti
tutes nuo gatvių.

Kiti Vakarų Vokietijos miestai irgi ruo
šiasi įsivesti tokią tvarką.

Tokia tvarka grindžiama tuo, kad dienos 
metu vaikai eina į mokyklas ir iš jų namo.

Nuskendo povandeninis
Viduržemio jūroje, matyt, po kokio nors 

sprogimo paskendo prancūzų povandeni
nis laivas „Eurydice“ su 57 asmenimis įgu
los.
Toje pačioje jūros srityje paskendo pran

cūzų povandeniniai 1952 ir 1968 m. 

dienas. 1968 m. lapkričio 2 d. Simonaitis 
buvo gražiai pagerbtas lietuviškosios vi
suomenės ir draugų Romuvoje ir Hemsba
che surengtomis iškilmėmis. Mirė 1969 m. 
vasario 24 d. Weinheimo gatvėje, širdies 
smūgio ištiktas. Vasario 28 d. jo palaikai 
paversti pelenais Mannheimo krematoriu
me. Po vienerių metų nuo didžiojo mažlie- 
tuvio mirties atidengiama antkapio lenta. 
Ji kukli (suomiško granito), nes velionio 
palaikai nežada čia visą laiką pasilikti. Kai 
tik Lietuva bus laisva, urna bus perkelta į 
tautines kapines Klaipėdoje. Kalbėtojas iš
reiškė viltį, kad jis pats galės tai padaryti. 
Tačiau, jei tos dienos nebesulauktų, tai 
jaunoji mažlietuvių karta turėtų jo pažadą 
įgyvendinti. Išreiškė padėką visiems tau
tiečiams, savo auka prisidėjusiems prie ant
kapio įrengimo. Pranešė, kad paminklinės 
lentos projektą sudarė „Lietuvos pajūrio“ 
redaktorius A. Lymantas. Jį patvirtino M. 
Lietuvos Bičiulių Draugijos centras Mont- 
realyje.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas savo kal
boje atkreipė dėmesį, kad šios dienos oras 
atitinka susirinkusiųjų nuotaikas. Tačiau 
tvirtos asmenybės ir tautos ne nuotaiko
mis gyvena. Simonaitis paminklą pats pa
sistatė lietuvių širdyse ir istorijoje. Velio
nis siekė ne kovos, bet sugyvenimo su savo 
kaimynais. Jo palaikus priglaudė žemė 
tautos, kuriai jis norėjo pasakyti, jog kiek
vienas žmogus, kiekviena tauta turi su sa
vo kaimynais taip elgtis, kaip ji norėtų, 
kad su ja būtų elgiamasi. Kaip žmonės, taip 
ir tautos turi džiaugsmo ir liūdesio valan
das. Nelaimės ištinka ne tik mažas, bet ir

Susirūpinimas Viii. Rytais
Kai Izraelio lėktuvai pradėjo perkirsti 

Nilą. New Yorke J. Tautų gen. sekretorius 
U Tantas sušaukė JAV, Sov. Sąjungos, 
Prancūzijos ir Britanijos atstovus pasitar
ti.

Viduržemio jūroje esančio sovietų laivy
no vadas admir. Gorškovas pareiškė, kad 
jis esąs viskam pasiruošęs. „Pravda“ pa
kaltino JAV ir Izraelį planavimu vis dau
giau puldinėti arabų kraštus.

Susitaikymas
Kinija ir Jugoslavija nutarė vėl užmegz

ti diplomatinius santykius, kurie buvo nu
traukti prieš 12 metų, kai Kinija pakaltino 
Jugoslavijos komunistų partiją išdavikiš- 
kumu ir revizionizmu ir atšaukė savo am
basadorių.

Pradžią atnaujinti santykiams padarė 
Kinija.

Austrijoje laimėjo socialistai
Austrijoje parlamento rinkimus laimėjo 

Kreiskio vadovaujama socialistų partija. 
Ji turėjo 74 vietas, o turės 81.

Liaudies partija turėjo 85 vietas, turės 
78.

Tikimasi, kad abi partijos sudarys koa
liciją. vadovaujamą socialistų. Iki 1966 m. 
koalicijai vadovaudavo liaudies partija.

Spausdinami nepaklusnieji
Rusijoj pasirodė poeto Jevtušenkos rink

tinė, bet be tų darbų, kurie savo metu bu
vo sukėlę politinio pobūdžio triukšmą.

Taip pat perspausdinti kai kurie darbai 
ir kitų dviejų nepaklusniųjų — apsakymų 
rašytojo Aksenkovo ir poetės Achmaduli- 
nos.

Brandtas Britanijoje
Britanijoje lankėsi V. Vokietijos kancle

ris Brandtas ir tarėsi su vyriausybe dėl 
Britanijos įstojimo į Europos bendruome
nę.

Jis lankėsi ir parlamente ir jam® kalbė
jo.

Atėmė užsienio pasą
Buvęs Jugoslavijos viceprezidentas, o 

paskui už raštus kalintasis Djilas norėjo 
važiuoti į JAV, bet iš jo atimtas užsienio 
pasas jau su amerikiečių viza.

Geri draugai nesutarė
Vašingtone lankėsi Prancūzijos preziden

tas Pompidou ir tarėsi su prez. Niksonu.
Po pasitarimų prez. Niksonas pareiškė, 

kad tas pasimatymas pagerinęs abiejų 
kraštų santykius, nors ne dėl visko prieita 
vieningos nuomonės.

Svarbiausia nesutarimų tema — Viduri
nieji Rytai. Prancūzija, kaip žinia, padeda 
apsiginkluoti arabų kraštams, teisindama
si tuo, kad ji nori ten turėti rinką savo ga
miniams ir varžytis su Sov. Sąjunga. JAV 
remia Izraelį. 

dideles tautas. Su visomis tautomis mes 
ieškome sugyvenimo, nepažeidžiančio mū
sų teisių. Toks buvo ir velionio šūkis.

Dr. A. Gerutis iš Berno (Šveicarijos) pa
žymėjo, kad Huettenfeldas yra vieta, kur 
susitinka gyvieji lietuviai. Bet čia yra radę 
amžiną poilsio vietą ir keletas mirusiųjų 
mūsų tautiečių. Iškiliausias jų — Erdmo- 
nas Simonaitis. Jo vardas auksinėmis rai
dėmis įrašytas į Lietuvos istoriją. Jis be
veik prieš 50 metų parodė didelę drąsą ir 
patriotizmą, stodamas priekyje sukilimo, 
turinčio tikslą prijungti Klaipėdos kraštą 
prie Lietuvos. Sukilimas savo tikslą pasie
kė. Simonaičiui už savo patriotinę veiklą 
teko skaudžiai nukentėti, kai šiame krašte 
įsigalėjo jėgos garbintojai naciai. Velionis 
perėjo koncentracijos stovyklų pragarus, 
kurie neįstengė palaužti jo lietuviškos są
žinės ir širdies. Ir po karo jam padaryta 
skriauda nebuvo atitaisyta. Ši granito len
ta gali pavirsti dulkėmis, bet Erdm. Simo
naičio vardas liks mūsų tautos atmintyje 
tol, kol ji bus gyva. Jis to nusipelnė. Kiek
vienas lietuvis lenks galvą prieš šį kapą. 
Linkėjo, kad velionio pelenai būtų nuga
benti ten, kur jų tikroji vieta: auksiniame 
Baltijos pajūrio smėlyne.

Jonas Glemža iš Stuttgarto pareiškė pa
garbą velioniui vardu tų organizacijų, ku
rias jis steigė ir kuriose dirbo, būtent — 
Lietuvos Raud. Kryžiaus, Labdaros drau
gijos. Lietuvių klubo, o taip pat ilgamečių 
bendradarbių ir bičiulių, kurie dėl ligos 
šiandien negalėjo atvykti — dr. Karvelio 
ir J. Norkaičio, senj., vardu. Glemžos žo
džiais, Simonaitis bus gerbiamas ir mini
mas. Tenka tik apgailestauti, kad taip ma
ža tėra jo įpėdinių mažlietuvių, kurių ir 
čia nedaug tematyti. Juk į Vokietiją atvy
ko jų apie 150.000. Pažadėjo tęsti ir plėsti 
tuos kelius, kuriais velionis ėjo.

Iškilmių organizatorius Fr. Skėrys per
skaitė iš Clevelando, JAV, gautą laišką, 
kuriame kaligrafiškai įrašytas šis tekstas:

„Didysis ir Nepamirštamas Lietuvi
Erdmonai Simonaiti!

„Šiandieną šventinamas ir atidaromas Tau 
paminklas. Su visu nuoširdumu j šį Tavo 
atminimą jungiamės ir mes, JAV, Cleve- 
lande, reziduojančių ir veikiančių lietuvių 
organizacijų atstovai ir Klaipėdos laisvės 
sukilimo dalyviai. Tu savo pavyzdžiu, tė
vynės meile, valstybiniu ryžtu ir neišnyks- 
tančios reikšmės tautiniais darbais rodai 
mums keli" į Lietuvos prisikėlimą ir naują 
gražų rytojų. Lenkdami prie Tavo kapo 
galvas, liekame nepamirštamai dėkingi ir 
budėsime dėl tėvynės laisvės taip, kaip tu 
kad budėjai ir kovojai“.

„Lietuvos pajūrio“ redaktorius A. Ly
mantas užsakė gėlių ant velionio kapo. 
Laiškus iškilmių proga dar atsiuntė lietu
vių evangelikų tarybos pirmininkas kun. 
K. Burbulys iš Čikagos, prof. Z. Ivinskis iš 
Bonnos, dr. W. Didžys iš Australijos. M. 
Nagys iš Čikagos, Ign. šmigelskis (eilėraš
tį) iš Vokietijos, Irma Milerienė iš Wald- 
muehlbacho, M. Mertiniaitis iš Heidelber
go, dr. J. Remeika iš Mannheimo, Meižys iš 
Wiesbadeno, J. Matulaitis iš Grafenwoeh- 
ro.

Iškilmės baigtos visų sugiedotu Tautos 
himnu. Jas trumpai suminėjo kai kurie vo
kiečių dienraščiai, kaip Rhein-Neckar-Zei- 
tung, Frankfurter Neue Presse, Lampert- 
heimer Zeitung, Darmstaedter Echo ir kiti.

J. Lukošius

DIALOGAS SU NETIKINTAISIAIS
Lenkijos katalikų laikraštis „Przewod- 

nik Katolicki“ paskelbė pasikalbėjimą su 
Vienos arkivyskupu kardinolu Koenig apie 
jo vadovaujamo sekretoriato santykiams 
su netikinčiais palaikyti veiklą.

Kardinolas Koenig pareiškė, kad katali
kų bažnyčios tikslas dialoge su netikinčiais 
pirmoje eilėje nėra siekimas juos atversti, 
bet visiems žmonėms skelbti, jog Bažny
čia juos myli, jų nesmerkia ir neturi jiems 
jokios neapykantos.

SOVIETŲ SĄJUNGOJE KALBĖJO 
JĖZUITAI

Maskvos ortodoksų patriarcho Aleksie
jaus kvietimu rugsėjo mėnesį lankėsi Ro
mos „Russicum“ kolegijos rektorius jėzui
tas prof. Paulius Mailleux ir rektorius tė
vas Henre Garrier.

Abu buvo palankiai sutikti ortodoksų 
akademijoj.

GERIAUSIAS SPORTININKAS
Geriausiu Lietuvos sportininku 1969 m. 

buvo pripažintas krepšininkas Modestas 
Paulauskas. Ši garbė jam tenka ketvirtą 
kartą.

KARDINOLO IIEENANO LAIŠKAS
VVestminsterio arkivyskupas kardinolas 

John Heenan DBLS sekretoriui A. Prans- 
kūnui yra atsiuntęs tokį laišką:

„Labai ačiū, kad davėte man progos susi
pažinti su Lietuvos kunigų surašytuoju pa
reiškimu.

„Aš visada esu jautęs didžiausią pagar
bą ir užuojautą lietuvių tautai. A.a. Balu
tis buvo didelis mano draugas“.

ALT DELEGACIJA
Ryšium su 52 m. Lietuvos nepriklauso

mybės paskelbimo minėjimu JAV Senate 
ir Atstovų Rūmuose vasario 16-19 d.d. Va
šingtone lankėsi Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacija: pirm. E. A. Bartkus, nariai 
dr. L. Kraučeliūnas, E. Paurazienė, Chica- 
gos Liet. Tarybos pirm. R. Staniūnas ir 
liuteronų kunigas dr. A. Kavolis, kalbėjęs 
Atstovų Rūmuose invokaciją.

Delegacija dalyvavo minėjimuose Sena
te ir Atstovų Rūmuose bei Lietuvos Pa
siuntinybėje priėmime ir ta proga aplankė 
senatorių Charles Percy, spykerį J. Mc
Cormack, kongresmaną Gerald Ford, sena
torių Thomas J. Dodd, Atstovų Rūmų ka
pelioną Rev. Edward Latch ir Mr. Vander- 
vort, Kongreso pareigūną.

Jiems visiems delegacija įteikė po knygą 
„Lithuania 700 years“.

Kongresmanui Edward Dervinski, sena
toriui Thomas J. Dodd, kongresmanui Da
niel J. Flood ir Atstovų Rūmų spykeriui 
John McCormack buvo įteikta po 1 knygą 
„Encyclopedia Lithuanica“, išleistą J. Ka
počiaus Bostone.

ALT delegacija buvo visur šiltai priim
ta, ir visur užjausti okupuotos Lietuvos 
reikalai su pareiškimais, kad Lietuva bus 
išlaisvinta iš Sovietų okupacijos. ALT

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
KANADOJE

Pirmasis Kanados šeštadieninių lietuvių 
mokytojų suvažiavimas buvo įvykęs 1954 
m. Nuo tada Kanados mokytojai suvažiuo
ja beveik kas metai apsvarstyti einamųjų 
jaunimo auklėjimo problemų.

Šiais metais suvažiavimas įvyko Toron
te. Suvažiavime buvo svarstyta, kaip ge
riau sudominti jaunimą lietuvių kalba, 
įtraukti jį į tautinį gyvenimą ir padaryti 
sąmoningais lietuviais. Taip pat buvo 
svarstytas ir lietuviškų vadovėlių leidimo 
klausimas.

Kanados lietuvių mokyklose yra 892 mo
kiniai ir dirba apie 70 mokytojų.

Mokyklų išlaidas padengia mokinių tėvų 
mokesčiai ir lietuviškų organizacijų bei pa
rapijų aukos.

Baigiant suvažiavimą mokytojams, kad 
jie skleistų jaunime, buvo mesti šie šūkiai: 
„Likite savo tautoje“, „Dirbkite savo žmo
nių tarpe“, „Sukurkite lietuviškas šeimas“.

Lituanistiniai darbai
Okup. Lietuvos Mokslų akademijos lie

tuvių kalbos ir literatūros institutas, pagal 
„Tiesą“ (sausio 18 d.), savo darbus vykdęs 
trimis kryptimis: lietuvių kalbos, lietuvių 
literatūros ir tautosakos srityse. Toliau bu
vę rengiami lietuvių kalbos žodyno IX, X 
tomai, mokslinė lietuvių kalbos gramatika 
(II ir III tomai; II tomas spaudai atiduoda
mas šiais metais), buvo rengiamas lietuvių 
kalbos tarmių atlasas ir kt. Būdinga, kad, 
ne be partijos įtakos. Institutui buvo pa
vesta nagrinėti „lietuvių literatūros bei 
liaudies poetinės kūrybos ryšių su kaimy
ninių tautų literatūromis ir tautosaka“ 
klausimus. Tas pats institutas dėjo pastan
gų iš esmės tyrinėti... rusų klasikinę poezi
ją ir lietuvių eilėdarą, lietuvių-latvių lite
ratūrinius ryšius, na, žinoma, ir lietuvių 
tautosakos ryšius bei bendrumus su „bro
liškų tautų tautosaka“ ir kt.

Visuomenės mokslų skyrius 1969 metais 
išleido 20 darbų, iš viso 436 sp. lankų. Kai 
kurie jų: „Už socializmo pastatymą Lietu
voje“, „Baltų tautų folkloras“. J. Bulavo 
„Vokiškųjų fašistų okupacinis Lietuvos val
dymas“, P. Gargaso „Lietuvos TSR žuvies 
pramonės ekonomika“, „Lietuvių kalbos žo
dynas“, dar — O. Maksimaitienės „Lietu
vių sukilėlių kova 1863-1864 m.“, A. Jovai- 
šo „Liudvikas Rėza“ ir kt. (Elta)

Mielam draugui. Skyriaus kasininkui ir 
tauriam lietuviui

JOKŪBUI PURŽELIUI
vasario 21 d. staigiai mirus, jo žmonai ir 
giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

DBLS Boltono Skyrius

MIRĖ V. BACEVIČIUS
Sausio 16 d. New Yorke, JAV, mirė žy

mus lietuvių kompozitorius ir pianistas 
Vytautas Bacevičius, 65 m. amžiaus, nuo 
1942 m. New Yorke turėjęs nuosavą muzi
kos studiją.

NAUJAS DAKTARAS
Lietuvos gen. konsulas Kanadoje Jonas 

Žmuidzinas 1969 m. gruodžio mėn. Pary
žiaus universitete apgynė disertaciją Liub
lino unija ir gavo daktaro laipsnį.

FIZINIO AUKLĖJIMO DAKTARAS
Vilniaus universitete pedagogikos moks

lų daktaro disertaciją apgynė Lietuvos 
Valstybinio kūno kultūros instituto docen
tė, fizinio auklėjimo teorijos ir metodikos 
katedros vedėja V. Stakionienė.

Tai pirmasis pedagogikos mokslų dakta
ras Lietuvoje fizinio auklėjimo srityje.

NAUJAS LIETUVIS ATSTOVYBĖJE
I Argentiną diplomatinėms pareigoms iš

vyko iš Lietuvos Stepas Pasausis su šeima.

SPAUDOJE
NĖRA DEŠINĖS NEI KAIRĖS

Australijos „Mūsų Pastogė“ savo veda
majame „Kairė ar dešinė?“ vasario 23 d. 
rašo:

„Tautoje ir bendruomenėje, ypač mūsų 
veikloje, nėra ir negali būti nei dešiniųjų, 
nei kairiųjų. Kiekvienas, kuris dirba pozi
tyvų lietuvišką darbą, yra sąmoningas ir 
doras lietuvis, nežiūrint, kokiai ideologijai 
jis priklausytų ir kokias pažiūras išpažin
tų. Jeigu kalbėsime apie dešiniuosius bei 
kairiuosius, tai tiek praeity, tiek ir dabar 
abiejose pusėse atrasime ir idealistiškai 
pasiaukojančių tautai ir bendruomenei, ly
giai abiejose pusėse sutiksime ir nenaudė
lių. Tai vienu, tai kitu atveju pasitaiką tei
gimai, kad tas ar anas krypsta į kairę arba 
traukia kairėn, jau tuo pačiu prileidžiama, 
lyg tai būtų einama į pragaištingą pusę. 
Kaip kad gyvam organizme abi pusės yra 
lygiai svarbios ir nei viena nėra nei gera, 
nei bloga, taip ir mūsų tarpe neturime 
šiandien nei kairiųjų, nei dešiniųjų, nes, 
kaip minėta, darbo dirva ir kryptis — lie
tuvybė. Juk, sakysime, toks Kudirka nebu
vo blogesnis už Vaižgantą arba prof. Kai
rys už Krupavičių. Šiandien būti teisėju ir 
skirstyti lietuvius į kairiuosius ar deši
niuosius, grindžiant vienokia ar kitokia 
morale, yra jau savaime pragaištingas dar
bas“.

DĖL RIBICICO VIZITO
Trylikai Rytų ir Vidurio Europos kraštų 

atstovaująs komitetas (jame lietuviams at
stovauja J. Alkis) kovo 2 d. „The Daily Te
legraph“ išspausdintame pasisakyme pa
reiškė nusistebėjimą, kad „šio krašto vy
riausybė galvoja, jog tinka pasikviesti ir 
vaišinti kaip oficialų svečią Mitją Ribicicą, 
Jugoslavijos ministerį pirmininką“.

Toliau pareiškime rašoma:
„Esame įsitikinę, kad tai bene iš viso pir

mas toks kartas, kai pasižymėjęs polici
ninkas, turįs niūrų asmeniškos atsakomy
bės rekordą už masinius žudymus, parodo
mąsias bylas ir valymus komunistų valdo
mame krašte, šitaip specialiai pagerbia
mas.

„Dėl to ar negalėtume mes apeliuoti į 
sveiką Britų vyriausybės nuovoką, kad at
eityje ji susilaikytų ir neberodytų oficia
laus šio krašto svetingumo tokios rūšies 
politikams kaip Ribicicas?“

Staigiai mirus
JUOZUI SENUŠUI, 

gilią užuojautą reiškiu jo seserims 
ir giminėms.

Stasys Bosikis
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VASARIO 16 VOKIETIJOJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

HAMBURGE

Minėjimas buvo vasario 14 d. Šiais me
tais oras buvo nepaprastai gražus. Kvies
tieji svečiai gausiai susirinko į bažnyčią 
maldai ir į parapijos salę iškilmėms. Salę 
paruošė grafikas Jurgis Michelis su stud. 
A. Gaidelyte. Jiems talkininkavo Jaunutis 
Klimaitis ir Jonas Valaitis. J. Klimaitis 
šauniai pasireiškė kaip radijo ir magneto
fonų aparatų parūpintojas ir tono inžinie
rius. Jurgis Michelis padarė gražų Vytį, jį 
pakabino ant lietuvių ir vokiečių trispal
vių ir uždėjo parašą: „Atmink pavergtą 
Lietuvą“.

Pamaldas atlaikė kun. V. šarka. Giedojo 
visi žinomas lietuvių šv. Mišių giesmes, 
kurios labai patiko mūsų svečiams.

Minėjimą atidarė Hamburgo Liet. Apy
linkės pirm. J. Valaitis. Jis pasveikino tau
tiečius ir svečius ir PLB Vokietijos Kraš
to Valdybos pirm. inž. J. K. Valiūną, kuris 
pirmąsyk atvyko į Šiaurės Vokietiją pas 
savo tautiečius su šventine kalba. Kalbėjo 
jis lietuviškai ir vokiškai, primindamas 
lietuvių tautos kelią į laisvę ir nepriklau
somybę, skaisčiai nupiešdamas Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo portretą, pasi
džiaugdamas pasiektais laimėjimais, susi
kaupdamas ties Lietuvos tragedija ir nu
rodydamas, kad lietuvis šiandien turi ken
tėti, uoliau dirbti ir su dideliu tikėjimu 
laukti laisvės. Po jo kalbos mūsų artistas 
Albinas Gedvilą įspūdingai skaitė Maironį, 
Vaižgantą, Aleksandravičių ir kitus auto
rius. Buvo daug, įvairių, įdomių dalykų, 
kuriuos klausytojas priėmė su dėkingumu.

Antrojoje minėjimo dalyje pasirodė ki
tos mūsų meninės pajėgos. Izabelė Šefery- 
tė-Šrederienė buvo paruošusi visai naują 
lietuviškų liaudies dainų programą. Jai 
pasisekė labai jautriai ir malonia forma 
perteikti lietuvišką sielą klausytojui. Ypač 
buvo susižavėję jos dainavimu kitataučiai. 
Paskiau vokiškai dainavo bosas H. Šrede- 
ris. Jį lydėjo pianistė Silvija Lemkienė. 
Paskiau abu, Herbertas ir Izabelė, šrede- 
riai žaviai traukė populiarias dainas. Greit 
didžiuosius pakeitė scenoje mūsų mokyk
linio amžiaus jaunimas. Nors jų vadovas 
mokyt. Leonas Narkus ir sirgo, bet moki
niai ir be mokytojo išdrįso pasirodyti su 3 
taut, šokiais, dainomis, eilėraščiu ir solo 
akordionu. Programoje dalyvavo: seserys 
Gaidelytės, Neumejerytės, Navickaitės, Sa- 
džiūtės, Aučiūtė, Gerulaitytė. Jaunimas 
pasirodė gausiai publikai pirmą sykį. Jam 
padėjo sunkią valandą Lina Vlavianos ir 
Angelika Gaidelytė.

Arvydas Lingė vadovavo visam minėji
mui. Jis perskaitė ir visus sveikinimus:

LEVINO MALŪNAS
.......................  JOHANESAS BOBROVSKIS........................

(6)

Va Stovi ąsotis, ir mano senelis sako: Na 
tai Johanai! ir pakelia ąsotį, ir nori įsipilti 
vandens j praustuvę, bet kas gi čia dabar, 
kažkas čežėjo, čia gi kažkas vaikšto, tenai 
prie spintos, ir mano senelis pasisuka į 
veidrodį, ir ąsotis iškrinta jam iš rankų, 
terkšt ant medinių grindų ir subyra į šu
kes, ir kažkas iš tikrųjų ateina, išnyra iš 
to didelio trenksmo. Pasižiūrėkit patys, 
netgi ne vienas, o du: kažkokia balta žmo
gysta, tokia laibutė ir balta, vienmarškinė, 
basom kojom, gali pamanyti, kai matai ją 
taip ateinant, su perlų vainiku ant galvos, 
o krūtinė visa šlapia nuo ašarų, ir vis dar 
verkia ir trūkčiojančiu balsu sako: Ak 
Krištofai, ak Krištofai.

Ak Krištofai, sako ta liūdnoji žmogysta, 
vos praverdama lūpas, o tas, į kurį ji krei
piasi, toks su ruda barzda, balsiai sako: 
Mano siela. Bet jis neverkia.

Tai Krištofas, mano seneli" iškart pa
žįsta, Krištofas, pamaldusis padūkėlis, tas 
iš Bobrovo, tas, kur prie Bialkeno pasiko
rė ant gluosnio, padūkėlis, kurio siela ne
įstengė perkalbėti, kad gyventų toliau, kaip 
kiti, tenai, kur žuvo tikėjimas, sudegintas 
ar ištremtas Žygimanto, trečiojo tuo var
du, anno 1608, to prakeikto švedo, kuris 
čia buvo karaliumi.

Ak Krištofai, sako Krištolo siela, ir Kriš
tofas pačiumpa kardą ir žengia prie van
dens po savo kojom, užsimoja ir trenkia 
kardą su visa plačia odine makštim, tas 
plekšteri į vandenį kaip šlapias lentgalis 
ir tuojau nuskęsta.

Krištofas vadovavo 1606 metų rokošui, 
sukilimui prieš karalių, prieš Vazą ir jo 
jėzuitus, iki Krokuvos jie priėjo, evange
likai, anuomet, kaip žinome, karalius blaš
kėsi po respubliką ir šaukė: Teapsaugo 
Dievas! Dvejus metus, bet nieko iš to ne
išėjo. Tada atėjo jie, katalikai su savo 
pulkais, ir pribaigė Mozūrijos bajorus: ar
ba katalikas, arba tremtinys! Keletas pasi
liko savo dvaruose ir nuo to laiko vadinosi 
Gžegožais ar Stanislovais, bet Krištofas da
vėsi po kraštą, buvo nusigavęs iki Rosen- 
bergo ir Marienverderio, tik niekas neno
rėjo jo klausytis, viskas baigta. Galų gale 
ir jis nebenorėjo ilgiau klausytis savo sie- 

Hamburgo miesto burmistro, Latvių centro 
komiteto. Generalinio Korėjos konsulo, 
Lietuvos vokiečių, vengrų, msgr. J. Tiess, 
klebono G. Hirstowsk, CDU frakcijos lyde
rio D. Rollmanno ir kitų. Telegrama svei
kino T. Michalskis iš JAV. Gyvu žodžiu 
sveikino: A. Cipulis, latvis, W. Orlinski, 
lenkas, S. Lemke, estė, A. Vlach, čekas, de
kanas I. Leskowycz, ukrainietis. Po sveiki
nimų pasigirdo šauni lietuvių daina „Balti
jos kvinteto“. Jie mūsų publikai pažįstami 
iš praeitų metų koncertų. šiemet atvyko 
jie su nauju repertuaru ir labai gražiai pa
sirodė kaip geras rimtas meno kolektyvas. 
Jie nusinešė visas jaunimo ir senimo sim
patijas.

Sveikinimo, padėkos, prašymo ir maldos 
žodį tarė katalikų ir evangelikų kunigai: 
Senį. A. Keleris ir kun. dekanas V. Šarka. 
Minėjimas baigtas Lietuvos himnu. Vai
šėms vadovavo seserys O. Gaidelienė ir E. 
Neumeierienė su pagalbininkėmis. Minėji
mu buvo visi maloniai nustebinti. Didžiau
sią komplimentą pasakė mums latviai, ku
rie pripažino, kad lietuviai savo tautiniu 
susipratimu šiais metais juos pralenkė. Jie 
sakė, kad Hamburge yra žymiai daugiau 
latvių kaip lietuvių, bet jų niekad tiek į 
savo šventę nesusirenka, kiek šiandien pas 
lietuvius. Sužavėti programa buvo lenkai 
ir čekai.

LEBENSTEDTO LIETUVIAI ŠVENČIA

Vasario 16 minėjimas pradėtas pamaldo
mis, kurias atlaikė kapelionas. Parapijos 
salėje buvo paruošti stalai pietums sve
čiams. Pietų metu buvo vaišinami PLB Vo
kietijos Kr. Valdybos pirm. inž. J. K. Va
liūnas, kvintetas „Baltija“ ir kiti svečiai iš 
toliau ir arčiau. Šeimininkių pareigas uo
liai ėjo Iz. Olišauskienė, Flinderienė su 
dukromis ir Černiauskienė.

Po pietų prasidėjo iškilmingas posėdis, 
kurį atidarė vicepirm. Šneideraitis. Jis pa
sveikino susirinkusius svečius ir savuo
sius. Kalbą pasakė inž. J. K. Valiūnas. Jo 
kalba palydėta ilgais plojimais. A. Olšaus
kas ir M. Flinderytė-Kremsier jautriai de
klamavo lietuvių poetų ir partizanų sukur
tas eiles.

Sveikino Lebenstedto apylinkės pirm. Iz. 
Olišauskienė ir Bielefeldo ap. pirm. A. Pa- 
cevičius. Lenkų, ukrainiečių ir vengrų svei
kinimus perdavė kun. V. Šarka. Jis pasvei
kino vietos lietuvius ir visų Hamburgo lie
tuvių vardu, taip pat papasakojo apie pa
vykusį minėjimą Hamburge ir paragino vi
sus laikytis lietuviškų papročių svetimame 
krašte, nesusvyruoti tikėjime, pasitikėjime 
ir meilėje, laukiant Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės.

los, kuri dieną naktį ėjo greta jo ir vis mel
dė: Ak Krištofai. ak Krištofai, ir prie me
džio stovėjo ištiesusi rankas ir išverkusi 
akis ant tos šakos tūnojo, kai Krištofas te
nai kerėsi, be kardo, ant gluosnio prie Bi
alkeno.

Oho, rėkia Krištofas. Ir tartum leidžiasi 
nuo kalnelio, per aukštą žolę, ištiesia kai
rę ranką ir sulaiko nusiminusią sielą, ir 
duoda gerą žingsnį pirmyn.

Krištofai, šaukia mano senelis, didžio 
susijaudinimo pagautas, ir puola ant ke
lių. didžiai susijaudinęs, ir griūva ant šo
no su baisiu atodūsiu.

Tokį atranda jį Kristina ir Gustavo svai
nė, kurios atbėga į miegamąjį, išgirdusios 
dūžtančio ąsočio bildesį. Guli mano sene
lis klane ir tarp šukių, prieš veidrodį, pu
siau ant lovatiesės, kurią nutraukė griū
damas; didžiai susijaudinęs, kaip atsime
nam.

Kristina eina prie stalo ir pakelia dagtį, 
miegamajame pasidaro šviesu, ir va, ma
tome: mano senelis miega, skruostai šlapi 
nuo ašarų, ir kai Gustavas, įėjęs paskui 
moteris, jį pakelia ir tempia į lovą, mano 
senelis dūsaudamas sako pro miegus: Ty
lėk, mano siela! O po valandėlės: Užsi
čiaupk!

Po dvasių pasirodymo mano senelis itin 
gerai miega. Vadinasi, tai buvo jam

Antrasis dvasių pasirodymas.
Šį kartą buvo kalbama apie tikėjimą, 

apie tvirtumą tikėjime, taip sakant, apie 
1874 metų Malkeno uniją, kuriai vadovavo 
mano senelis, siekdamas įveikti religinį su
siskaldymą — evangelikai, baptistai, ad
ventistai, metodistai, subotininkai, menoni- 
tai, — pirmasis žingsnis, taigi apie vokie
čius, ne apie katalikus ar paliokus.

Girtuoklis, sako Kristina, laidė laidė 
gerklę, o dabar guli kaip koks nevala su vi
sais drabužiais ir batais, ir dar bumba, kai 
iį nurenginėji.

Taip lemta, kad mano seneliui viskas 
turi išeiti į gera. Pažvelkime j jį dar kar
tą, Kristinos akimis: kaip jis ten guli, išsi
kėtojęs lovoj, susijaudinimo nė ženklo, 
ašaros nudžiūvo, toks romus, ir taikus, ir 
vokietis.

(Versta Eugenijos Vengrienės)

Antroji minėjimo dalis baigta Lietuvos 
himnu.

Meninę dalį puikiai atliko kvintetas Bal
tija. Jų šaunios liaudies dainos atstojo gra
žiausias kalbas.

Vakare buvo vaišės, kurių metu puikiai 
pasireiškė moterys kaip organizatorės ir 
šeimininkės. Buvo kavos, arbatos, dešrelių 
su bulvėmis ir liet, skaidriosios, kurią at
vežė iš Vilniaus P. A. Stasiūnienė. Kvinte
tas, jaunimas ir senimas nuoširdžiai trau
kė lietuvišką dainą net iki vėlyvo vakaro 
ir džiaugėsi, kad Lietuva yra gyva širdyse, 
šeimose, tėvynėje ir užsienyje — visame 
pasaulyje.

HANNOVERIO LIETUVIŲ ŠVENTĖ
Nepriklausomybės šventė čia suruošta 

vasario 21 d. „Sandkrug“ svetainėje. Minė
jimą atidarė pirm. Jonas Jakobas, pakvies
damas į prezidiumą parlamento atstovą V. 
Baselau, dekaną V. Šarką, architektą Ma
salski, dr. Mincinskyj, Kostą Vilkaitį.

Pagrindinę kalbą pasakė W. Baselau, 
kuris pažymėjo, kad Vokietija turi sunku
mų, siekdama suvienijimo vakarų su ry
tais. Pareiškė, kad Lietuvos padėtis yra 
dar sunkesnė, bet ne tragiška, nes reikia 
tikėtis, kad tiesa, teisė ir visų tautų pa
stangos taikai išlaikyti atneš konkrečių 
vaisių, kad visi bus lygūs Europos tautų 
šeimoje.

Arch. Masalskis kalbėjo apie K. Done
laitį kaip garsų rašytoją, lietuvį, uolų ku
nigą, taurų žmogų. Jis kalbėjo vokiškai, 
bet citavo rašytoją abiem kalbom. Dr. Min
cinskyj sveikino ukrainiečių ir kitų pabė
gėlių grupių vardu. Dekanas V. Šarka kal
bėjo lietuviškai ir vokiškai. Lietuviai pri
valo būti vieningi, sakė jis, ir sąmoningai 
siekti tėvynės laisvės, tautai gajumo ir kū
rybingumo, šeimoms taikos ir gerovės. Pa
dėkojo vokiečių tautai už turimąją laisvę 
ir pagalbą.

Lietuviams priminė, kad jie gali būti 
savo tautai konkrečiai naudingi ir tremty
je: 1. sekmadienį pasimelsti už Lietuvą ir 
lietuvius visame pasaulyje; 2. per susirin
kimus širdingai paspausti ranką ir paro
dyti nuoširdumo; 3. užsisakyti lietuvišką 
laikraštį; 4. parašyti laišką broliui-sesei į 
Lietuvą; 5. pasiųsti vargstančiam Lietuvo
je siuntinėlį rūbų ar apavo.

Meninę dalį išpildė Ilona, Cecilija ir Ra
mona Gaidelytės, kurios padainavo 3 lie
tuviškas liaudies dainas ir vieną vokišką. 
Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.

Vaišėms po to vadovavo A. Vilkienė su 
svetainės šeimininkais. Vaišių metu visa 
Hannoverio ap. valdyba darbavosi, ruošda
ma lietuviškų knygų ir fotografijų parodą. 
Nuotraukos buvo originalios, didelio for
mato ir puikiausios rūšies. Jos buvo gautos 
iš Lietuvos. Knygų parodoje buvo jaučia
ma skonio stoka, išdėstant ant restorano 
stalų. Dar ką nors geresnio toje apylinkėje 
ir negalima buvo suruošti. Visų pastangos 
buvo didelės. Rezultatai pasiekti neblogi. 
Reikia tik džiaugtis, kad yra mūsų tarpe 
žmonių, kurie turi nemaža idealizmo. Vis
kas atlikta savo kukliomis pajėgomis. Iš
laidoms padengti buvo surengta loterija, 
kuri atnešė nemaža pelno.

Visą laiką grojo lietuvių liaudies muzi
ka, pirm. J. Jakobo parinkta magnetofono 
juostoje. Kai visi jau buvo pasistiprinę ir 
troškulį numalšinę, pirmininkas pakvietė į 
kitą kambarį, kur parodė savo susuktą fil
mą iš savo atostogų Reino ir Moselio upių 
pakraščiuose. Jis tuo būdu supažindino vi
sus su gražiomis Vokietijos apylinkėmis.

Minėjimas praėjo labai jaukioje šeimy
niškoje dvasioje. Daugelis pataria Hanno-

Lietuviai Osakoje
„Expo — 70“, tarptautinė paroda Osakos 

mieste, Japonijoje, šiais metais kreipia dė
mesį ne tik Vakarų. Vilniškė Elta pateikė 
žinių apie sovietų paviljoną ir lietuvių me
nininkų įnašą... Maskvos vardui.

Pasirodo, sovietinio paviljono tema pa
rodoje — Lenino 100-ji gimimo sukaktis. 
Todėl ir šių metų parodos lankytojai ma
tys grynai agitacinį sovietinio paviljono 
pabūdį, nes, kaip seka iš vilniškės Eltos 
aiškinimų (pgl. „Tiesą“, Nr. 293, 1969), ru
sai tame paviljone „stengsis parodyti V. 
Lenino idėjų įgyvendinimą T. Sąjungoje, 
socialistinės santvarkos pranašumus...“

Lietuvių įnašas? Jis daugiausia pasi
reikš geologijos skyriuje, kur bus parody
tas Tado ir Gintos Baginskų darbo 14 kv. 
metrų ploto dekoratyvinis Sovietų S-gos 
žemėlapis iš bronzos ir kur būsią inkrus
tuoti Sovietijoje aptinkamieji mineralai. 
Dailininkai Mizgiriai paruošė tris vitrinas. 
Šiame geologijos skyriuje bus ir kitų lie
tuvių dailininkų darbų.

Tų lietuvių dėka, teigiama, lankytojai 
skyriuje pasijusią kaip „pasakų karalystė
je“...

...Parodoje, sovietų paviljone, dar bus 
du lietuvio K. Morkūno vitražai ir abu 
„šloviną“ sovietų temas, „Draugystė su Ja
ponija“ ir „Tarybinis jaunimas“. Bus ir 
kiek lietuvių taikomosios dailės darbų, 
Kauno radijo gamyklos aparatai. Naujiena 
— tai keturios vilnietės lietuvaitės — ma
nekenės demonstruos Vilniaus modelių na
mų drabužius... Elta) 

verio lietuviams rengti savo šventes dides
nėse viešose salėse ir kviestis daugiau vie
tos vokiečių ir kitataučių ir supažindinti 
juos su lietuvių kultūros lobynu. Jie gi ne
drįsta, nes bijo, kad savieji renkasi mielai 
tik ten, kur yra proga troškulį numalšinti. 
Ar reikia į tai kreipti dėmesį? Gal būt, ne!

Kun. V. Š.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ BREMENE

Bremeno apylinkės lietuviai vasario 21 
d. Bremene minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo 52 sukaktuves.

Į modernišką Kiepenkerl svetainę. Neue 
Vahr dalyje, susirinko apie 120 žmonių. Mi
nėjimą atidarė PLB Bremeno apylinkės 
pirmininkas B. Skruodys, pasveikindamas 
susirinkusius ir pažymėdamas, kad šis gau
sus susirinkimas rodo, jog mes, lietuviai, 
esame gyvi. Susirinkusieji pagarbė už Lie
tuvos laisvę žuvusius susikaupimo minute 
ir sugiedojo Tautos Himną. Paskaitą skai
tė girininkas A. Požėla, gyvenąs Harpsted- 
te. Jis savo kalboje atkreipė dėmesį į Lie
tuvos nepriklausomybės kūrimosi laikų 
sunkumus ir į visų Lietuvos gyventojų 
idealizmą, pasiaukojimą ir ryžtingumą ne
priklausomybę išlaikyti. Po jo kun. A. Ke
leris savo sveikinimo kalboje nurodė, kad 
šiais laikais labai svarbu lietuviams susi
tikti, pabendrauti ir taip dvasiškai išlikti 
gyvais.

Latvių atstovas Vėtra sveikino lietuvius 
ir pažymėjo, kad kai būsime grįžę į savo 
tėvynes, tai taip suartėsime, kad latviai, 
atvykę į Lietuvą, kalbės lietuviškai. Už tai 
jis susilaukė susirinkusiųjų šilto pritarimo 
— gausių plojimų.

Po šių gražių kalbų tautiečiai dar kelias 
valandas pabendravo, padainavo, pažaidė 
lietuviškų žaidimų, pasivaišino alučiu ir 
pasišoko. Tik po vidurnakčio jie vis dar 
nenoriai skirstėsi į namus, išsinešdami gra
žių įspūdžių ir pasiryžę Motinos Dienos mi
nėjime vėl susitikti.

Dalyvė

Darbai institutuose
Kuria kryptimi dirbama Lietuvos Moks

lų akademijos visuomenės mokslų institu
tuose? Čia kiek šviesos pateikia „Tiesoje“ 
(sausio 18 d.) išspausdintas straipsnis apie 
„Visuomenės mokslų laimėjimus“.

Kokie Istorijos instituto darbai? Jie reiš
kėsi istorijos, archeologijos, etnografijos 
bei menotyros srityse. Koks pačių moksli
ninkų, matyt, nurodytas, uždavinys? Jie 
ruošę „apibendrinamuosius“ darbus, nu
šviečiančius socialistinės santvarkos įsikū
rimo ir raidos dėsningumą bei socializmo 
peraugimą į komunizmą Tarybų Lietuvo
je“. Tik toliau jie vykdę tokius, atrodytų, 
pirmaeilius uždavinius, kaip dvasinės kul
tūros ir buities raidą, archeologinius tyri
mus, menotyros problemas, istorijos tyri
nėjimus. Buvo rengiami archeologijos ir 
etnografijos atlasai. Institutas baigė mono
grafiją apie lietuvių tautos pasipriešinimą 
vokiečių okupantams 1915-1918 metais ir 
kt.

Būdinga, kad praeitų metų vidury isto
rijos instituto įsteigtas filosofijos, teisės ir 
sociologijos skyrius, kaip „Eltos Inf.“ jau 
buvo trumpai minėta, pradėjęs tyrinėti 
„antikomunizmo kritikos“, ateizmo ir reli
gijos istorijos, valstybės ir teisės vystymo
si, teisinės minties istorijos Lietuvoje bei 
socialines darbo ir kultūros problemas.

Šis skyrius 1969 metais užbaigęs du dar
bus — vienas jų liečia „lietuvių emigraci
jos reakcinių organizacijų valstybinių tei
sių koncepcijų kritiką“ ir antrasis: Lietu
vos darbo žmonių kultūrinio techninio ly
gio kėlimo sociologinius tyrinėjimus. (E)

NAUJALIO VARDAS MOKYKLAI
Ryšium su kompozitoriaus Juozo Nau

jalio gimimo 100-siomis metinėmis Kauno 
vidurinei mokyklai buvo suteiktas jo var
das. (E)

ELTOS BIULETENIAI
ELTOS biuleteniai šešiomis kalbomis lei

džiami įvairiose pasaulio dalyse. New Yor- 
ką jau pasiekė, šių metų sausio mėn. lai
dos, biuleteniai: ELTA-PRESSEDIENST, 
vokiečių kalba, jo turiny: apie New Yorke 
įvykusį Vliko seimą. Lietuvos kunigų me
morandumo tekstas, pluoštas žinių iš okup. 
Lietuvos gyvenimo — komentuojami so
vietų biudžetai Pabaltijo respublikoms, ra
šoma apie sovietų šaltinių beveik nutylėtą 
Baltijos jūros audrą bei laivų nelaimes.

ELTOS biuleteny, prancūzų kalba, rašo
ma apie „Sovietų agresoriaus sampratą ir 
Europos saugumą“, apie JAV ir Kanados 
pareiškimus Pabaltijo klausimu, nurodo
ma į Bažnyčios padėtį Lietuvoje, pamini
ma A. Stulginskio mirtis, be to, rašoma 
apie M. Chagall ryšius su Lietuva ir kt.

ELTOS biuletenis ispanų kalba, šių metų 
1 nr. (sausis-vasaris) skelbia medžiagą 
apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį, apie tai, kaip „Pravda“ puolė 
„nacionalizmą“ Lietuvoje, apie Bažnyčios 
persekiojimą Lietuvoje, sovietų politinius 
belaisvius ir kt. ELTOS biuletenių adresai: 
vokiečių kalba, — ELTA PRESSEDIENST, 
8 Muenchen 15 Mittererstr. 1-2/II b. UNI- 
SERVO, prancūzų kalba, — ELTA — 17. 
avenue de la Tourelle 94, Parc St. Maur, 
ispanų kalba, — ELTA — Pasaje Francis
co Cuneo 2745, Buenos Aires (8) Argenti
na. (Elta)

MIRĖ M. NEMEIKŠAITĖ
Sausio 28 d. Kaune, eidama 84-uosius 

metus, mirė Marija Nemeikšaitė.
Velionė buvo viena iš nedaugelio pirmo

sios lietuvių dailės parodos Vilniuje liudi
ninkių ir rengimo talkininkių. Jos iniciaty
va Lietuvoje buvo pradėti kurti vaikų dar
želiai, pirmiausia Vilniuje, vėliau Kaune. 
Darželiams ir dalį lėšų ji turėdavo pasirū
pinti.

M. Nemeikšaitė rengė ir vaikų darželio 
auklėtojų kursus, ilgą laiką buvo „Lietu
vos vaiko“ draugijos pirmininkė, leido žur
nalus „Motina ir vaikas“ bei „Vyturys“.

Nemeikšų namuose maždaug nuo 1920 
metų vykdavo kūrybiniai šeštadieniai, į 
kuriuos rinkdavosi jaunieji menininkai: 
dailininkai, rašytojai ir dainininkai.

M. Nemeikšaitė buvo artima Čiurlioniu, 
Žmuidzinavičių, Sruogų, S. Šimkaus bičiu
lė.

M. Nemeikšaitė palaidota Petrašiūnų ka
pinėse.

a5eKMAl»IEN1O, 
1^1 MCI AI“

BANDYMAS IR GUNDYMAS
„Jei esi Dievo Sūnus, šok žemyn“ 

(Mato 4, 6).
Kai norime patirti, ar pajėgsime pakel

ti neįprastą svorį ar sporto žaidimuose at
likti numatytąjį uždavinį, mes bandome 
savo ar kitų sugebėjimą, jėgas, dėmesį, at
mintį, protą, kantrybę ir kitas asmens sa
vybes. Dievas bandė Abraomo valią, klus
numą ir meilę, pasiūlydamas paaukoti savo 
sūnų Izaoką, nors prieš tai buvo žadėjęs 
padauginti ano ainiją. Buvo bandoma ir 
Jobo ištikimybė Dievui, ir Jobas pasiliko 
Dievui ištikimas, nors iš jo buvo atimti tur
tai ir net sveikata.
Pagundos

Kai žmogus yra gundomas nebeklausyti 
Dievo įsakymų, jis yra gundomas nusidėti. 
Dievo valios santrauka yra 10 Dievo įsaky
mų. Kristaus Bažnyčios doros nuostatai ir 
visos laisvai prisiimtos pareigos Dievui ir 
žmonėms. Mums yra žinomi Dievo įsaky
mai: Neturėk kitų dievų, tiktai mane vie
ną, Netark savo Viešpaties vardo be reika
lo, Sekmadienį švęsk, Gerbk savo tėvą ir 
motiną. Nežudyk, Nepaleistuvauk, Negeisk 
savo artimo moters. Nevok, Negeisk nei 
vieno daikto, kuris yra tavo artimo. Baž
nyčios įsakymai: Šventes švęsk. Sekmadie
niais Mišių klausyk, Pasninkus laikyk. Lik 
išpažinties bent vieną kartą metuose ir apie 
Velykas priimk Švenčiausiąjį Sakramentą. 
Savo bažnyčią laikyti padėk. Dažniausiai 
žmones supainioja stambiosios nuodėmės: 
puikybė, godumas, paleistuvavimas, pavy
das, piktumas, persivalgymas, girtuoklia
vimas, tingėjimas. Įpratusieji dažnai ir 
sunkiai nusidėti, praranda Dievo meilę, ne
tenka vilties save išganyti ir pradeda ne
betikėti Dievo žodžiams, nustoja tikėjimo.

Pagundos įsivyrauja palaipsniui, jei tik 
žmogus nebudi, nesisaugoja. Žinokime, jog 
pati pagunda, pasiūlymas neklausyti Dievo 
dar nėra nuodėmė. Net iš pagundos kyląs 
kūne juslinis malonumas, jei tik su pagun
da nesutinka žmogaus valia, nuodėmės dar 
nėra. Kai kas pasiduoda pagundai, prita
ria, sutinka su pagunda, — tada nusideda. 
Kristaus gundymas

Pirmiau negu pradėjo Jėzus Kristus vie
šai veikti, jis pasninkavo 40 dienų ir nak
tų, nevalgydamas duonos nei negerdamas 
vandens. Tada, „prisiartinęs gundytojas 
jam tarė: Jei esi Dievo Sūnus, įsakyk, kad 
šie akmenys pavirstų duonos kepalais“. 
Tačiau jis atsakė: „Parašyta: Ne vien duo
na žmogus gyvas, bet ir kiekvienu žodžiu, 
kurs išeina iš Dievo burnos“. Tuomet vel
nias paėmė jį į šventąjį miestą, pastatė ant 
šventyklos viršaus ir tarė: „Jei esi Dievo 
Sūnus, šok žemyn. Juk parašyta: Savo an
gelams įsakys sergėti tave; jie neš tave ant 
rankų, kad neužsigautum sau kojų į akme
nis“. Jėzus atsakė: „Taip pat parašyta: Ne
gundysi Viešpaties Dievo“.

Šventyklos viršus buvo plokščias. Apie 
visą šventyklą ėjo stora apsigynimo siena 
su bokšteliais. Tarp Ophel ir Huldah vartą 
sienos kampe prie pat šventovės ir žmonią 
šventoriaus, padavimas sako, jog iš ten 
gundytojas siūlė Kristui šokti.
Trečias gundymas

„Velnias dar paėmė jį į labai aukštą kal
ną. parodė visas pasaulio karalystes bei jų 
didybę ir tarė: „Visa tai tau atiduosiu, jei 
parpuolęs pagarbinsi mane“. Tuomet Jė
zus tarė: Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: 
„Viešpati Dievą garbinsi ir jam vienam te
tarnausi“ (Mato 44. 1-11).

Kol gyvename žemėje, pagundų turėjo
me ir turėsime. Lengviau jas nugalėsime, 
jei save saugosime, budėsime ir melsimės, 
prašydami Dievo pagalbos: „Ir neleisk mus 
gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto“. O pa
jutę, jog pagunda kyla, pasipriešinkime 
pagundai tuojau, greitai, griežtai, nukreip
dami savo dėmesį į kitus reikalus, dalykus, 
ir pagunda atstos. Jei toji kova su pagun
domis tęstųsi ir labai ilgai, mes nenusikal
sime, kol nesutiksime su siūloma pagunda. 
Tad stiprinkime savo valią, prašydami Die
vo paramos. K. A. M.
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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
„Dar tik truputį kantrybės, dar tik ke- 

leri metai, ir mes pavysime ii’ pralenksime 
Ameriką!..“ kartą šūktelėjo Stalinas, kada 
darbininkai buvo pradėję nerimauti, rei
kalaudami duonos ir geresnių atlyginimų.

Šūkis liko bevaisis, tuščias. Stalinas mi
rė, o rusai vis dar tebestovėjo eilutėse ir 
laukė duonos, bestovėdami mirė. Sviestas 
gi buvo, kaip ir buvęs, tik turtingesniems 
Kremliaus gyventojams.

Vėliau Chruščiovas, atsidūręs tokioj pat 
sunkioj padėty, rado reikalinga pakartoti 
Stalino šūkį, kiek pagerinęs jo turinį. .,1970 
metais Sovietų komunizmas galės didžiuo
tis pavijęs ir pralenkęs Ameriką. Štai toks 
yra mūsų vyriausias uždavinys“, pareiškė 
Chruščiovas, grūmodamas kumščiu savie
siems (Malenkovui, Bulganinui ir kitiems 
jo oponentams) ir buržuaziniams imperia
listams.

Tiesa, kumščio mostelėjimu buvo paga
mintos kelios raketos j mėnulį, bet greit pa
aiškėjo, kad pagaminti duoną buvo žymiai 
sunkiau. Rusas vis dar tebestovėjo eilutėje 
dėl duonos, kiaušinio ir sviesto ir šen bei 
ten mėgino nedrąsiai maištauti.

Rašytojui Kuznecovui, praeitų metų va
sarą atbėgusiam į Angliją, mėsininkas, iš- 
dėstąs savo prekes krautuvės lange, vis 
dar tebėra fantastišku stebukladariu (taip 
maždaug jis kartą pareiškė anglų spau
dai). „Iš kur ir kokiais kerėjimais jis tik 
gauna tas mėsas?!“ klausia save Kuzneco
vas kas rytą, sustodamas prie mėsinės lan
go.

Rusai gi Tūloje, Smolenske, Maskvoje 
stovi eilutėj prie mėsininko lango jau dau
giau kaip 50 metų, laukia to paties stebuk
lo ir vis sulaukti negali. Nesulaukęs iš ap
maudo jis eina gerti, geria daug, vildama
sis, kad degtinės apgarintam kelias į so
cialistinį rojų žymiai sutrumpės.

* *
Bet štai atėjo 1970 metai — nei Stalino, 

nei Chruščiovo pažadai neišsipildė. Prie
šingai, tų pažadų įvykdymo galimybės at
rodo dar tolimesnėmis, negu bet kada pra
eity. Apskritai Sovietų ekonominė padėtis 
staiga tiek pablogėjo, pasidarė tokia be 
šviesesnių perspektyvų ateičiai, kad net 
pats Kremlius sunerimo.

Brežnevas neseniai sukviestame vyr. so
vieto deputatų posėdy rado reikalinga pa
daryti slaptą pranešimą. Pranešime jis 
žiauriai kaltino administraciją ir darbinin
kus už apatiją, tinginystę, atsakomybės ir 
meilės stoką sovietiniam kraštui; reikala
vo disciplinos ir savikritikos, net grasino 
žiauriomis bausmėmis nusikalsiantiems. Jo 
kalbos tekstas buvo išplatintas partijos na
rių tarpe, bet niekuomet nebuvo paskelb
tas spaudoje.

ADELĖ SCHMIDT

PIRMIEJI POKARIO METAI
(8)

Be galo graži buvo vasara. Eidama į dar
bą, stebėdavau kiekvieną taką. Nors dau
gybė vargų, bet tie takai buvo brangūs, jie 
buvo, rodos, tokie lengvi. Rodos, likčiau, 
bet laisvė, žmogaus laisvė...

Silvutė kalbėjo gražiai lietuviškai, dek
lamuodavo eilėraščius. Ji buvo kartais ty
li, daug klausinėdavo apie Vokietiją. Vie
ną dieną ji parėjo verkdama. Mamyte, sa
ko, mane Hitleriu vadino vaikai ir mušė. 
Kas tas Hitleris? Juk jis ne mano tėvelis? 
Ne, sakau. Silvute, oi, ne. Jis buvo piktas 
žmogus, žudė nekaltus kūdikius, kaip tu 
dabar, ir mes nekaltai turėjome kentėti. Ir 
tu kentėk. Vieną dieną išvažiuosime, pra
dėsime naują gyvenimą, paliksime gerus 
žmones ir piktus. O dabar eisime prie Ne
muno pasižiūrėti jo bangų ir klausysimės, 
ką jos mums pasakys. Tuomet įėjo Algis su 
Otilija už rankos, sakydamas: ir aš eisiu 
pasiklausyti, ką man Nemunas sakys.

Mes išėjome. Mergaitės lakstė, o mudu 
ėjome taip tyliai. Paskiau Algis prašneko. 
Helga, sakė jis, tu mintimis ne čia, tu ti
kies, ilgies geresnio gyvenimo. Tu turi tei
sę, eik, kur tu priklausai, tavo gyvenimas 
buvo sunkus. Aš dažnai galvojau tave pra
šyti ištekėti už manęs, kad galėčiau išva
žiuoti, o paskui atsiskirti, tik laisvėje būti. 
Bet tavo ten tėvynė, o man — svetimas 
kraštas. Jei visi bėgsime, kas bus iš Lietu
vos, kas išlaikys tėvų gimtąją kalbą, pa
pročius. dainas. Aš išėjau į mišką, kovo
jau, bet mačiau, kad iš to niekas neišeis, 
ką kalbėjo Amerikos balsas, ir kas tuo ti
kėjo, žuvo, kaip tavo Albinas. Aš viską me
čiau ir išėjau. Niekas apie tai nežino, o ma
no draugai žuvo visi. Kalbėti jie gali ge
rai, jie gal ir didžiuojasi savo brolių aša
romis, o geriausi vyrai, Lietuvos ąžuolai, 
pakirsti žiauriais bolševizmo nagais. Mums 
nei naciai, nei bolševikai nieko gero neat
nešė, ir niekas prieš juos priešintis negali 
jie sutriuškina, sunaikina be gailesčio 
Bolševizmas tik rašo, niekina nacius, bet 
savo klaidų nemini, kad jie ir po karo 
naikina kūdikius, motinas, žmonės veža 
duoklę: viskas, girdi, tarybinei tėvynei sa
vanoriškai. Tu matai, koks savanorišku
mas, kai atima ir priverčia. Jie ir vištai 
duoda planą, kiek kiaušinių turi padėti. 
Jei nepadeda, kalta paukštininkė. Ir

Pirmas ir greitas valdžios veiksmas po 
šios Brežnevo kalbos buvo svaigiųjų gėra
lų parduotuvių uždarymas ir ■ pardavimo 
suvaržymas. Sovietų gyventojams įsakyta 
žingsniuoti į socialistinį rojų blaiviems. 
Tik, rodos, Brežnevas neturi nei nuovokos, 
nei patyrimo viename reikale, būtent, kad 
žygiuoti ilgą kelią blaiviam dažnai greičiau 
nusibosta negu girtam. Ir kas tuomet?!

*
Į Brežnevo reikalavimą daugiau atsako

mybės ir savikritikos pasipylė šimtai laiš
kų Kremliaus adresu, ypač iš mokytų žmo
nių sluoksnio. Vienas tokių laiškų, rašytų 
pačiam Brežnevui, pakliuvo į Vakarus. 
Štai jo turinys:

..Leonid Iljič,
Jūsų laiškas, rašytas visiems komunistų 

partijos nariams, buvo perskaitytas užda
rame partijos susirinkime. Laiškas išryški
na kai kurias detales, iki šiol mažai žino
mas net partijos vyresniesiems, bet apskri
tai jis nušviečia padėtį, kuri jau seniai ži
noma visiems partijos nariams ir visai tau
tai.

„Mes juk seniai žinome, kad mes tapome 
sumušti ne tik lenktynėse į mėnulį, bet ir 
visu ekonominio gyenimo frontu; kad dar
bo našumas mūsų krašte yra vienas men
kiausių; kad mūsų kraštas yra tik žaliavos 
tiekėjas Europos pramonei; kad mes dar 
įstengiame pakelti visa tai todėl, jog mūsų 
kraštas turi pasakiškus žaliavos išteklius 
ir tradicinę nepaprastą ūkininko kantrybę. 
Kiekvienas juk žino, kad niekas nenori 
nuoširdžiai dirbti, bet tik pozuoja savam 
viršininkui, kad tokie dirbtiniai įvykiai, 
sukaktys ir jubiliejai, pasidarė mums žy
miai svarbesni, negu tikrieji mūsų ekono
minio ir socialinio gyvenimo faktai.

„Visa tai yra pasekmė tos neužginčijamos 
tiesos, kad jau daug metų gyvename įsi
vaizduotame pasaulyje, apgaudinėjame 
vienas kitą ir negalime prisiversti atsistoti 
tiesos akivaizdoje, tuo tarpu kai kitos tau
tos ne gyvena debesyse, bet tvarko savo 
ekonominę gerovę realiame pasauly ir tuo 
pačiu palieka mus vis labiau ir labiau už
pakaly. Nėra nė vieno draugiško subuvimo, 
kuriame šis klausimas nebūtų svarstomas. 
Pagaliau juk kiekvienas žino, kad kolekty
vinis savęs apgaudinėjimas galų gale neiš
vengiamai turės priversti prie visuotinės 
krašto katastrofos. Visoj Rusijoj kalbama 
apie tai. Ir štai dabar Tamtos laiškas.

„Tai yra teisingas ir drąsus žingsnis iš 
Tamstos pusės, ir istorija tai Tamstai pri
pažins. Bet istorija nedovanos, jeigu nebus 
imtasi priemonių pasiskirtajam tikslui pa
siekti. Ir tos priemonės yra labai papras
tos. Visuotinis melas gali būti pašalintas 
tik viešu atviru svarstymu. Kokios vers

kiaulė prisižada, kiek paršelių duos. Žve
jas, kiek žuvies prigaudys, va, ir kiekvie
nas pildo planą ir veža viską į tarybinę 
brolišką tėvynę didžiajam broliui.

Dirba jiems mūsų partiniai komjaunuo
liai, kurie nebuvo fronte, nekovojo ir ne
matė savo didžiojo brolio tėvynės, bet jie 
gauna pinigų, nereikia sunkiai dirbti, o jei 
reikia — žudo brolius. O kaip juos pava
dinti, ai’ ne jie banditai? O tie, kur vaka
ruose, geriau nekurstytų, nesunkintų mūsų 
gyvenimo. Todėl aš lieku čia, prie Nemuno, 
aš vis klausysiuos jo bangų. Aš gimęs irgi 
prie Nemuno, vargo mano tėvai, aš dirbu, 
kad tik ramybėje galėčiau gyventi. Vesiu, 
mano vaikai kalbės aiškiai, gražiai lietu
viškai, nešime kantriai užkrautą naštą, o 
tu, Helga, jei nepamirši, rašyk mums. Pa
rašyk, kaip gyvena lietuviai vakaruose. 
Įdomu, tikiu, kad ir tarp jų bus visokių, 
kokių tu ir čia sutikai.

Aš nepamiršiu, Algi, tavo žodžių, sakiau 
jam. Aš gal rašysiu, nes taip buvo, tai ko
dėl nutylėti bolševizmo siautėjimą? Kiek 
kalėjimų, kiek sėdi merginų, moterų, kiek 
žuvo! Kraštas, iš kurio sunku išvažiuoti ir 
į jį įvažiuoti, geležinė uždanga.

Ir taip praėjo vakaras, tylus, pilnas pri
siminimų. Susiėmę rankomis, bėgome visi 
kartu, bėgome, nes tikrai Nemunas nešė 
vakaro begalinį grožį. Sapnuok, Nemune, o 
mes eisime į namus, ir mes sapnuosime, 
nors mes likome sapnuotojais, mes mirę, 
nužudyti nacių ir bolševikų. Bet mes mirę 
vaikštom, dvasiškai sutrypti tokių pačių 
žmonių, kaip mes.

Ir po šios vasaros slinko 1958 m. ruduo. 
Man atėjo popieriai, aš laisva, aš išvažiuo
ju. manęs laukia laisvė! O, Dieve, aš lais
va. ..

Bet mano draugės buvo .liūdnos ir Algis 
ir kartu džiaugėsi. Irka verkė, laikydama 
berniuką. Neverk, Irka, sakiau, ir tu būsi 
laisva tikrai.

Mano draugės vis norėjo būti kartu pas
kutinį vakarą. Pilni džiaugsmo ir liūdesio, 
mes sugyvenome. Verkė Albino mama. Da
bar jai nieko nebeliko, tik Onutė. Albino 
dalelė išvažiuoja, tik laiškai gal bus. O gal 
tu pamirši mane? klausė ji. Ne, mama, ne
pamiršiu. Tu man atstojai mamą. Tu tiek 
iškentėjusi, ir tavo rankos išvargusios — 
tiek išnešė jos vargo, o akys tiek išverkė, 
tu — brangi motina. Tu šios žemės garbin

mės iniciatyvos, entuziazmo ir sumanumo 
atsivers, kai gerklės nebebus daugiau už
kimštos. Daugybė knygų, daugybė straips
nių juk guli neatspausdintų, kuriuose atvi
rai ir nuoširdžiai svarstomas mūsų gyveni
mas. Visa tai nyksta priespaudoj. Solženi- 
cyn — rusų literatūros pažiba — tapo iš
mestas iš rašytojų sąjungos. Parlamentas, 
kuris kainuoja tiek daug pinigų, tapo bal
savimo mašina.

„Vieši reikalų svarstymai ir tik vieši rei
kalų svartymai gali atgaivinti sunkiai ser
gančią Rusiją ir įstatyti ją į naują atgimi
mo kelią“.

♦ *
Kaip Kremlius reagavo į šios rūšies laiš

kus, jau nebesunku spėti, štai vienintelio 
sovietuose liberalinio (?!) žurnalo „Novyj 
Mir“ redakcijos bendradarbiai tapo paša
linti. Pats redaktorius A. Tvardovskij tuo 
pačiu buvo priversti atsistatydinti. O dar 
taip neseniai 1956 m. sovietų išleistoji en
ciklopedija apie jį rašė taip: „A. Tvardovs
kij yra tikras tiesos poetas —■ visuotinės 
tiesos, tiesos, kuri pasiekia širdį, nepaisant 
kiek ji karti bebūtų“. Žurnalui pasisekė iš
gyventi daugiau kaip 40 metų ir per tą lai
ką priglausti daug plunksnos darbuotojų, 
tame skaičiuje ir patį Solženicyną.

Brežnevas, pats išprovokavęs savikriti
ką, staiga jos pats išsigando. Ji pasirodė 
per entuziastiška, per aštri, per nuoširdi, 
per patriotiška, o visų pirma per gausi, kad 
Kremliaus valdovai būtų pajėgę su ja susi- 
t.varkyti. štai ir vėl kilo ta pati sunki pro
blema: kaip toli Kremliaus valdovai gali 
leistis į savikritiką, tuo pačiu nepažeisda
mi savų asmeniškų valdžios interesų?

Iki šis klausimas išsispręs, eiliniam ru
sui teks kantriai laukti — arba didesnio 
duonos kąsnio su mėsos gabalėliu, arba 
Tvardovskio - Solženicyno tiesos, kuri tuo 
tarpu knis sau požeminius urvus, iki prisi- 
kas prie Kremliaus uždarų vartų ir atvers 
juos.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

PAMINKLAS PALACHUI
Romos gyventojai pastatė paminklą če

kų studentui Jan Palach, kuris, protestuo
damas prieš sovietų invaziją ir priespaudą, 
prieš metus susidegino šv. Vaclovo aikštėje 
Prahoje.

MOTERŲ PAGERBIMAS
Kanadoje, Londone (Ont), lietuvės ka

talikės moterys kasmet rengia pagerbimą 
lietuvaičių, kurios yra pasižymėjusios aka
deminiu lygiu ar įnašu į lietuvių bendruo
menę.

Šiais metais tame pagerbime dalyvavo 
ir iš Anglijos lankęsis kun. J. Kuzmickis, 
kuris savo gražiais pamokslais sužavėjo 
Londono (Ont.) visuomenę. Po pamaldų 
jis skaitė paskaitą.

ga motina, nors jie tave sutrypė, išplėšė 
tau, kas buvo brangiausia — vaikai, vadi
nasi, šios žemės vaikai minami svetimų.

Ir štai atėjo laikas, aš atsisakiau darbo, 
ruošiaus kcliorėn, išsiparcavinėjau, išdo
vanojau, ką turėjau. Silvute, mes išvažiuo
sime, tu turi brolį, bobutę, jie mūsų laukia. 
Bet ji nesidž’augė. Važiuoti būtų gera, bet 
čia mano draugai, draugės.

Labai gražiai mane išrengė kelionei, ap
dovanojo bendradarbiai, suruošė balių, bu
vo tarnautojų ir rusų, nes sugyvenome ge
rai. Danavome, šokome. Algis buvo mano 
kviestas ir mano draugių. Užgrojus valsą, 
jis nusilenkė man. Helga, sako, šok su ma
nim paskutinį valsą. Ir įsisukome pirmuti
niai. Taip, tai buvo paskutinis valsas.

Pasibaigė vakaras, ir paskutinė daina: 
tu nepamiršk gimtinės savo brangios. Dai
navo visai jaunos mergaitės, kurios nebu
vo patyrusios šio kartaus žemiško skaus
mo. Žmonės apdainavo savo gimtinę gra
žiausiais žodžiais, meilę, gėles, laukus ir 
miškus, bet jų akyse, nors dainuodavo, rie
dėjo ašaros.

Išlydėjo mane visi į namus. Daug galvo
jau, ir man atėjo į galvą: važiuosiu dar į 
Karaliaučių, į vadinamąjį Kaliningradą. 
Paskutinį kartą noriu dar pamatyti, kaip 
atrodo dabar tas miestas, kuriame gimiau. 
Rytojaus dieną aprengiau Silvutę, ir išva
žiavome. Išlipusi stotyje, važiavau autobu
su, ir tuoj radau tą gatvę, kur maža bėgio
jau. Aš skubėjau. Iš tiesų mūsų namas sto
vi. Aš sustojau prie vartų, ir, rodos, mama 
mane pamatys, jinai ateis, atidarys vartus. 
Likau stovėti. Aš namuos. Ir staiga atsida
rė durys ir išėjo moteris 40 m. amžiaus. Ji 
sustojo ir žiūrėjo nustebusi. Man riedėjo 
ašaros, o Silvutė klausė: kodėl, mamyte, tu 
verki? Ji netiesė mums rankų, ji žiūrėjo j 
akis, lyg nustebusi, ir paklausė rusiškai: 
ko aš ieškau. Tada aš ją tikrai jau mačiau 
ir atsakiau: atleiskite, aš pasiklydau. Bet 
ji mane prašė užeiti nusiraminti. Įėjom su 
mergaite. Iš tiesų moteris buvo labai pui
ki. Ji vaišino mudvi abi. Gėrėme arbatą, 
bet ji jautė tiesą. Pakilusi uždėjo ranką: 
gal jūs namuose? Ir staiga pradėjau taip 
verkti, kad tikrai ji ištiesė rankas ir nieko 
daugiau nebeklausė. Aprodinėjo ji visus 
kambarius, prašė pasilikti, bet už viską pa
dėkojome ir išėjome, aš vis dar atsigręžda
ma. Ir Silvutė nori viską sužinoti. Taip, 
dukra, čia aš gimiau, čia mes tik vokiškai 
kalbėjome, čia mūsų namas. O, mamyte, 
kodėl tu jos neišvijai? Kad neturiu teisės. 
Iš čia vokiečiai visi išvyti, iš savo namų, o 
ji irgi nekalta. Važiuosiva į namus.

(Bus daugiau)

Palaidotas A. Liutkus
Vasario 9 d. Paryžiuje širdies smūgiu 

staiga mirusio a.a. A. Liutkaus laidotuvės 
įvyko vasario 12 d. Paryžiuje. Gedulingas 
pamaldas už mirusio vėlę atlaikė Tėvas 
Braun, SJ. St. Pierre de Montrouge bažny
čioje. Pamaldose gausiai dalyvavo lietu
viai, prancūzai bei kitokie kitataučiai. Jų 
tarpe buvo Lietuvos atstovas Prancūzijoje 
prof. J. Baltrušaitis ir ponia, Latvijos at
stovas Prancūzijoje J. Berends, buv. Pran
cūzijos Karo Attache Pabaltijo kraštams 
pik. J. Chabanier ir ponia, ACENo Pary
žiaus Biuro pirmininkas T. Barev ir kt.

A.a. A. Liutkus palaidotas Paryžiuje, 
Bagnieux kapinėse. Prie kapo kalbas pasa
kė prof. J. Baltrušaitis Lietuvos Atstovy
bės Prancūzijoje vardu ir E. Turauskienė 
lietuvių draugų ir bičiulių vardu. Abiejų 
kalbėtojų žodis atsisveikinant su velioniu 
buvo jautrus ir turiningas.

Baigdamas savo žodį, prof. J. Baltrušai
tis pasakė: „Mano mielas Liutkau, jūs bu
vote tikras lietuvis, jūs buvote patyręs dip
lomatas, jūs buvote be galo geras žmogus, 
jūs turėjote daug rūpesčių, daug vargo, jūs 
turėjote dirbti kartais labai sunkiose sąly
gose, jūs buvote visuomet tvirtas kaip uo
la, jūs buvote pavyzdingas. Aš noriu čia 
jus užtikrinti, kad mes. kaip ir jūs, kovo
sime už Lietuvą iki galo. 1944 m. sausio 
mėn. mano tėvo, ministerio ir poeto Jurgio 
Baltrušaičio, laidotuvių metu gedulingos 
pamaldos vyko St. Pierre de Montrouge 
bažnyčioje. Tuo laiku Paryžius buvo oku
puotas, apeigų metu miestas buvo bombar
duotas. teko jį lydėti į kapines tuščiomis 
gatvėmis ir sirenoms kaukiant... Po keleto 
mėnesių po to Paryžius tapo išlaisvintas — 
tėvas to nebematė, šiandien mes buvome 
toje pačioje St. Pierre de Montrouge baž

Skaitytoju tai&fcai
DĖL PRIEGLAUDŲ IR LIGONIŲ

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau!
Labai malonu, kad res straipsnyje „Jiems 

reikia pagalbos“ (EL Nr. 7) iškėlė visą eilę 
problemų, susijusių su Fed. Vokietijoje li
kusiais lietuviais. Nors straipsnio autorius 
pats prisipažįsta, kad ilgai rinko medžiagą 
savo rašiniui pateisinti, bet apie viena ne
surinko jokių pagrįstų duomenų, būtent, 
kad likusių lietuvių mažas skaičius tėra 
Fed. Vokietijoje ir jie jokių senelių prie
glaudų pasistatyti negali dėl savo biednys- 
tės. šiandien pastatyti 100 vietų senelių 
prieglaudą Vokietijoje ir ją pilnai įrengti 
reikia ne mažiau kaip milijono markių, 
jau neskaitant žemės sklypo. Mažesnių 
prieglaudų niekas nė nestato, kaip 80-100 
vietų, kadangi mažesnės nėra rentabilios 
išlaikyti. Tuomet kyla klausimas, kas gali 
tokią sumą pinigo sudėti ir finansuoti sta
tybą?

Kita vertus, ar straipsnio autorius gerai 
pagalvojo, kiek ilgai bus ta senelių prie
glauda lietuviams reikalinga Vokietijoje? 
Štai statistika iš praeito dešimtmečio sene
lių prieglaudos Vechtos: 32 lietuviai sene
liai yra ten jau mirę, o šiuo laiku gyvų yra 
kažkas apie 12 senelių. Ta pati padėtis yra 
ir kitose vietose Vokietijoje, tegul ir ne se
nelių prieglaudose, bet negailestingoji mir
tis sparčiais kirčiais mūsų žmones šienau
ja.

Jeigu kalbėti apie psichiatrus ir alkoho
likus, tai tokiems vietos negali būti norma
liose senelių prieglaudose. Viena — su to
kiais žmonėmis nenorės nė vienas tvarkin
gas senelis kartu gyventi, o antra — psi
chiškai nesveikus ir alkoholikus tvarko 
Vokietijoje išleisti tam reikalui įstatymai, 
o ne kieno nors malonė. Nesunkiai sergan
čius galima iš ligoninių išimti. Tai yra pa
daręs kai kuriais atvejais ir dekanas V. 
Šarka, bet visuomenei pavojingų ir sunkiai 
sergančių niekas iš izoliacinių ligoninių iš
imti negali.

Kai dėl dekano V. Šarkos dosnumo, tai iš 
tiesų jis atiduoda ne tik kad paskutinę sa
vo markę, bet dažnais atvejais ir geresnį 
savo drabužį, o po to pats eina apiplyšęs. 
Bet taip daryti, tur būt, nereikėtų, nes 
šiandien kiekvienas žmogus—nedarbingas 
ar senas — yra -Fed. Vokietijoje minima
liai aprūpinamas. Viską prageriančiųjų ki
šenių niekados nepripilsi ir tokio žmogaus 
skurdo niekados nesumažinsi.

Dėl kuopose dirbančių mūsų vyrų ir jų 
Dalinkime į alkoholizmą niekas kitas nėra 
kaltas, kaip pati tų kuopų vadovybė. Jeigu 
būtų buvę kuopų vyrai kitaip auklėjami, 
to šiandien nebūtų, arba labai maža tebū
tų tokių atvejų, kada, kaip straipsnio au
torius rašo, didžioji dauguma sėdi kantino- 
se prie konjako ir „dažo“. Aš galiu tik tiek 
oasakyti. kad šie vyrai būtų buvę kur kas 
laimingesni, jeigu jie savo laiku būtų įsi
darbinę Vokietijos pramonėje, o ne nuėję 
pas amerikiečius į kuopas tarnauti ir galų 
gale ant senatvės palikti asocialiu elemen
tu.

Tvarkingiems lietuviams seneliams ir 
šiandien yra vietų vokiečių senelių prie
glaudose, ir nėra jau taip baisu, kaip res 
nušviečia, kad lietuviai gali būti nesupras
ti ir diskriminuojami. Pirmas reikalas yra 
tas. kad reikia būti pačiam žmogum, o tik 
tuomet reikalauti iš kitų žmoniškumo. Yra 

nyčioje. Mūsų tėvynė okupuota. Liutkus to 
nebematys, bet Lietuva bus laisva“.

E. Turauskienė. savo kalboje gražiai nu
šviesdama a.a. Antaną Liutkų, kaip žmogų 
ir kaip lietuvį patriotą, tarė: „Jei šiame 
gyvenime mes ieškome prabėgusių bei pra
dingusių vaizdų prasmės, jūs visad liksite 
jų centre su savo nepaprastu kuklumu, sa
vo gilia meile žmoniškumui, grožiui ir gė
riui ir ypač dėl savo gilaus patriotizmo, 
kuris jums atėmė daug jėgų ir net gyvy
bę“.

Daugelis gėlių ir vainikų laidotuvėse 
rodė lietuvių, prancūzų ir kitų pagarbą bei 
įvertinimą a.a. Antano Liutkaus darbams, 
jo pastangoms Lietuvai ir jos laisvei.

RAGINAMI RAŠYTI ATSIMINIMUS

Motiejus Karaša, Lietuvos kariuomenės 
pulkininkas leitenantas, atsiliepdamas į 
Pasaulio Lietuvių Archyvo kvietimą rašyti 
pabėgimo nuo bolševikų išgyvenimus, pa
rašė tikrai įdomius atsiminimus „Kelionė 
iš Lietuvos nuo Raseinių į Vokietiją iki 
Gross Hesepės“.

Archyvas laukia ir kitų asmenų atsimi
nimų. Pageidaujami dokumentai ir nuo
traukos. Mūsų pareiga palikti ateinančioms 
kartoms pilną ir tikrą vaizdą pabėgimo nuo 
bolševikų.

PARODA HARVARDE

Harvardo universitete, JAV, gruodžio 
mėn. buvo suruošta paroda, pavadinta Gin
taro kraštas ir skirta Lietuvos ir Latvijos 
kultūrai ir istorijai.

ir iš tų pačių lietuvių senelių, kurie jau 
praėjo per kelias vokiečių senelių prieglau
das, bet paklauskite juos, kodėl taip darė, 
tai jie neturės jokio rimtesnio argumento. 
Svarbu, kad „keliavo“, tai ir viskas.

Žinoma, norint turėti daugiau laisvės ir 
savarankumo, nė vienoje senelių prieglau
doje to nerasi, kadangi tokiose vietose rei
kia paklusti nustatytai bendrai tvarkai. 
Pilna laisvė duodama tik brangiuose pen
sionuose, kur vienam asmeniui mėnesiui 
išlaikymas kainuoja tūkstantis ir daugiau 
markių.
Aš pats daug kartų ir ilgesniais laiko tar

pais esu gydęsis vokiečių ligoninėse ir kar
tu gulėjęs su vokiečiais vienoje palatoje, 
bet niekur nepatyriau, kad būčiau kaip 
nors skriaudžiamas, pajuokiamas ar diskri
minuojamas vien tik dėl to, kad esu lietu
vis. Buvo atsitikimų, kur buvau geriau 
traktuojamas, kaip kiti pacientai. Tas pats 
yra ir su mūsų seneliais.
Taip, lietuviai Vokietijoje savo seneliams 

prieglaudų niekados nesistatys, ir tai nėra 
ko bediskutuoti. J. Pyragas

DĖL KALENDORIAUS

Gerbiamas Redaktoriau,
nusibodo man iki gyvo kaulo skaityti 

mūsų kai kurių lietuvių nepasitenkinimus 
„Nidos“ leidžiamu kasmetiniu kalendo
rium. Sutinku su nepatenkintaisiais, kad tą 
kalendorių ištinka fizinės nelaimės — nu
plėšiant vieną lapelį, išbyra visi kiti ar 
kartoninis Vytis atsiklijuoja. Ir man pa
čiai taip atsitiko.

Bet visa energija protestuoju prieš tuos, 
kurie norėtų turėti kažkokį užrašų kalen
dorių.

Kas tas „Nidos“ kalendorius?
Kalendorius tas lietuviams pristato dar

bus žmonių, kurių kai kurie lietuviai nėra 
net girdėję. Bet tame mažyčiame lapelyje 
jie yra pristatomi gyvai, nuoširdžiai (ir la
bai trumpai, kad tik nenusibostų skaityti). 
Pristatomi ir žinomi ir girdėti žmonės.

Aš pati laikyčiau didele sau negarbe, jei 
prie Kudirkos, Balučio ar Maironio die
noms skirtų lapelių prirašyčiau, kad man 
tą ar tą dieną reikia nueiti pas dantų gy
dytoją išpuvusio danties ištraukti ar kad 
tą ir tą dieną šaldytuve nebebus šuniui 
maisto ir reikia man jos tada nupirkti.

Nesuprantu to keleto tautiečių, kurie ne
pajėgia įvertinti, kas jiems duodama.

Tad siūlau palikti kalendorių tokį, koks 
jis yra, bet reikalaukime, kad jis fiziškai 
būtų sutvirtintas ir nebelakstytų jo lape
liai.

Ka’endoriaus gerbėja

DĖL TAUTINIŲ ŠOKIŲ REPETICIJŲ

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
1970 m. vasario 3 d. Europos Lietuvyje 

Nr. 5. aprašant Nordrheinwestfalijos lietu
vių vadovų suvažiavimą, teigiama, kad 
„susitarta su Vasario 16 gimnazijos tauti
nių šokių mokytoja Tamošaitiene, ir ji at
vyks kas mėnesį į repeticijas“.

Šiuo pareiškiu, kad man toks susitari
mas nėra žinomas. Tiesa, kad kai kurie tų 
apylinkių LB veikėjai tuo klausimu yra su 
manim kalbėjęsi, tačiau niekada su niekuo 
nesu sudariusi EL minimų susitarimų.

Eliza Tamošaitienė
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PAMINKLO FONDUI
ALTS skyrius Clevelande aukojo 25 dol., 

K. S. Karpius Clevelande 25 dol., dr. S. 
Biežis Chicagoje 25 dol., J. Balanda Detroi
te 15 dol., dr. Brazaitis Clevelande 10 dol., 
inž. R. Kudukis 10 dol., dr. A. Martus Cle
velande 5 dol., dr. D. Degesys Clevelande 
5 dol., V. Ročiūnas Clevelande 5 dol., J. 
Augustinavičius Clevelande 5 dol., Jurgis 
Dargis Los Angeles 5 dol., Bronius Dūda 
Los Angeles 5 dol., J. A. Urbonas Dayton, 
Ohio, 5 dol., Č. Šadeika Farmington, Mich., 
5 dol.

LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMAS

DBLS metinis suvažiavimas Londone, L. 
Namuose, prasideda šeštadienį, kovo 14 d., 
13 vai., ir tęsiasi sekmadienį, kovo 15 d., 
nuo 11 iki 13 vai.

Suvažiavime gali dalyvauti kiekvienas 
Sąjungos narys, bet balsavimo teisę turi 
tik delegatai.

L. NAMŲ B-VĖS AKCININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Kaip buvo pranešta anksčiau, metinis 
akcininkų susirinkimas įvyks Londone, L. 
Namuose, šeštadienį, kovo 14 d., 17 vai.

VYSKUPAS A. DEKSNYS LANKYSIS 
LONDONE

Balandžio 11-12 d.d. Vakarų Europos lie
tuvių vyskupas Antanas L. Deksnys numa
to susitikti su Londono ir artimų apylinkių 
lietuviais. Vėliau lankys kitas lietuvių ko
lonijas.

Balandžio 12 d., 11 vai., šv. Mišių metu 
Lietuvių bažnyčioje Londone vyskupas su
teiks Sutvirtinimo sakramentą. Norintieji 
šį sakramentą priimti, prašomi tuojau už
sirašyti.

PARAMA BRITANIJOS JAUNIMUI
DBLB Valdyba gavo laišką iš Chicagos 

Senojo Britanijos Lietuvių Klubo pirm. A. 
Rumšos, kuriame rašoma, kad Klubas iš 
metinio pelno skiria 50 dolerių Britanijos 
lietuvių jaunimo veiklai paremt ir 5 egz. 
ką tik iš spaudos išėjusios knygos „Laumė 
Daumė“.

Ta proga Klubo valdyba savo ir narių 
vardu sveikina D. Britanijos lietuvius ir 
siunčia linkėjimus ištverti ir dirbti kultū
rinį bei visuomeninį darbą.

DBLB valdyba dėkoja. S. Kasparas

KUN. A. KAZLAUSKAS ATVYKSTA I 
LONDONĄ

Balandžio mėn. pradžioje kun. Antanas 
Kazlauskas, MIC, Adelaidės katalikų cent
ro rektorius, atvyksta aplankyti londonie- 
čių.
PAIEŠKOJIMAI

PAŠKAUSKAS Bronius Leonas, gimęs 
1925.11.20 Lietuvoje, pats ar žinantieji apie 
jį prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Ad
ministracijai.************************************************************

PMMiJimeaTE
Daugiau negu 1000 (tūkstantį) atskirų pre

kių savo siuntiniams galite pasirinkti TIK 
tvarkingiausioj ir sąžiningiausioj siuntinių 
bendrovėje TAZAB.
Apsilankykite patys ir įsitikinkite, koks pa
sirinkimas! Dirbama šeštadieniais iki 5 v 

Dėl vaizdumo duodame porą pavyzdžių:

. V.

Nr. 1
3 jardai moteriškam ar vyriškam paltui

veliūro medžiagos,
3J jardo vyr. eilutei angliškos medžiagos, 
lį jardo, 66 col. pločio, kremplino medžia

gos mot. kostiumui ar suknelei,
4 jardai vasarin. suknelei medžiagos,
1 vyriški išeiginiai marškiniai,
2 poros vyr. ar mot. kojinių,
100 angliškų cigarečių skard, dėžutėse 5 

pok. po 20.

Siuntinio kaina £32.15.9

Nr. 2
3į jardo angliškos medžiagos eilutei,
1 itališkas lietpaltis,
1 elegantiška bliuzelė ilgom rankovėm,
1 vyr. ar mot. megztinis.
3 jardai dirbtinio gipiuro suknelei,
1 vilnonė gėlėta skarelė 32x32 col.,
1 svaras šokolado plytelėse,
100 cigarečių.

Siuntinio kaina £26.18.9

************************************************************

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti:

1 sv. 11 šil. P. Kybartas, po 3 šil. A. Ka- 
džionis, P. Ruzgas, L. Nemeika, V. Vasaitis, 
L. Ašmėga, Ig. Grundulas, V. Kalasauskas, 
J. Markevičius, A. Bernotas, V. Zokas, V. 
Brazaitis, P. Lechavičius, V. Dajoras, S. 
Žilinskas, K. Kutka ir A. Mykolaitis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

DERBY — kovo 15 d., 11 vai., Bridge Gate.
BRADFORD — kovo 15 d., 12.30 vai.
HALIFAX — kovo 22 d., 12 vai., St. Co- 

lumcille bažn.
BRADFORD — kovo 29 d., 12.30 vai. — 

Velykų pamaldos su solo giesmėmis.
PRESTONAS — kovo 15 d., 12.15 vai., St. 

Ignatius' bažn.
NOTTINGHAMAS — kovo 15 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
STOKE-ON-TRENTAS — kovo 22 d., 12.15 

vai., Tunstall. Iš vakaro ir sekmadienį 
parapijiečių lankymas.

NOTTINGHAMAS — kovo 22 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

DERBY
APRAŠĖ MINĖJIMĄ

„Derby Evening Telegraph" vasario 24 
d. išsispausdino aprašymą Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo, kurį suruošė DB
LS Derbio skyrius. Susirinkę į minėjimą 
daugiau kaip 300 lietuvių. Atidarė jį pirm. 
J. Levinskas. Paskaita buvo kun. A. Gery- 
bos. Tarp žymiųjų svečių suminėti DBLS 
vicepirm. P. Mašalaitis ir miesto Tarybos 
narė J. M. Latham.

Londono, Bradfordo ir Nottinghamo lie
tuvių tautinių šokių grupės sušoko tauti
nių šokių, Manchesterio lietuvių skaučių 
kvartetas dainavo.

Su linkėjimais susilaukti laisvės tėvynė
je sveikino lietuvius latvių ir ukrainiečių 
atstovai. Minėjimas baigtas šokiais, ku
riems grojo ukrainiečių orkestras.

NAUJAUSIA KNYGA
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę — 

1.15.0.
P. Andriušis — Rinktiniai raštai — 

2.3.6.
R. Spalis — Rezistencija — 2.11.6.

Naujausios plokštelės:
AIDUTĖS — Liaudies dainos — Lietu

vos atsiminimų plokštelė.
DAINUOJAME SU RŪTA.
ŽIBUOKLĖS.
LAUKSIU TAVĘS.
V. DAUNORO plokštelė.
Plokštelės kaina su persiuntimu 2.15.0.
Gintarai, tautiniai rūbai. Rašyti:

Dainora, 14 Priory Rd., Kew, Surrey.

Maisto siuntinys
7 svarai kvietinių miltų,
1 svaras kakavos,
•J svaro arbatos,
2 svarai ryžių.
! svaro karčių pipirų,
lį svaro geriamojo šokolado,
2 svarai taukų,
1 svaras šokolado,
1 svaras saldainių, 
60 cigarečių.

Siuntinio kaina £10.0.0
Pastaba: Prie siuntinio Nr. 1 ir Nr. 2 
kiekvienas siuntėjas gali pridėti iki pilno 
svorio nuosavų prekių, apmokėdamas tik 
oficialų muitą. Tuo būdu sutaupoma ir 
persiuntimo ir licenzijos mokesčiai.

Medžiagų pavyzdžiai pasiunčiami kiek
vienam mums parašiusiam.

Prašome sekti mūsų skelbimus, 
kuriuose rasite visada ką nors nau
jo ir naudingo.

TAZAB & CO. LTD. 
Liet. Skyrius

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

BRADFORDAS
— Šiuo metu Bradforde lietuviai turi ir 

ligonių: K. Jakutis jau baigia sveikti ir 
tuoj grįš iš ligoninės namo. Petrui Kuosai 
nupjauta koja.

— Į klubo valdybą išrinkta: pirm. St. 
Grybas, vicepirm. J. Balčiūnas, kasininku 
P. Jakubėnas, kultūrinių reikalų vedėju A. 
Traška, sekr. A. Bučys ir P. Gerdžiūnas su 
J. Paulausku.

— Kun. J. Kuzmickis pranešė, kad vysk. 
A. Deksnys Bradfordo lietuvius lankys ge
gužės 3 d. Jau tariasi su Vyties klubo val
dyba ir bažnytiniu komitetu apie jo sutiki
mą ir priėmimą.

VASARIO 16 BRADFORDE
Vasario 28 d. DBLS Bradfordo skyrius 

surengė visiems vietos ir apylinkės lietu
viams Vasario 16 minėjimą Vyties klubo 
patalpose. Šventėje dalyvavo ne tik brad- 
fordiškiai, bet buvo matyti lietuvių iš Hali- 
fakso, Leedso, Huddersfieldo, Keighley, to
limojo Weikfieldo ir kitų vietovių.

Šventę pradėjo DBLS skyriaus valdybos 
pirmininkas J. Balčiūnas. Pirmiausia susi
kaupimo minutėle pagerbti mirusieji Vasa
rio 16 akto signatarai ir žuvusieji už Lietu
vos laisvę.

Vik. Ignaitis savo žodyje paminėjo, kad 
šiandien lietuviai išsklaidyti po visą pa
saulį: didelė dalis yra laisvuose kraštuose, 
dalis lietuvių yra sovietiniuose kalėjimuo
se ir Sibiro koncentracijos stovyklose, o ki
ta dalis yra likusi sovietų okupuotoj Lietu
voj ir kenčia rusiškąją priespaudą. Prie 
progos prelegentas prisipažino, kad jis la
bai norėtų, jog ponai Wilsonas, Braunas ir 
kompanija papultų į Sibiro koncentracijos 
stovyklas. Neilgam. Tik gal 6, o gal 12 mė
nesių. Gal jie tada geriau suprastų nelai
mingųjų kančias, gal geriau suprastų so
vietinę realybę, gal geriau suprastų sovie
tinę grėsmę laisvajam pasauliui. Didžiau
sias šių dienų mūsų uždavinys, sakė prele
gentas, yra išlikti lietuviais.

Oficialioji dalis baigta Tautos himnu.
Po to salėje pasirodė J. Traškienės vado

vaujami jaunučiai atžalyniečiai. Algis Sil- 
nickas atvyko net iš Leedso pagroti smui
ku, o po to su grupe pašoko Suktinį, Noriu 
miego ir Kalvelį. Vyresniųjų mergaičių 
grupė pašoko Kepurinę, Landutę ir Blez
dingėlę.

Per garsiakalbį pasigirdo lietuviškos dai
nos melodija. Tai prasidėjo A. Bučio 6 pa
veikslų vaizdelis „Amžių bėgyje“. Tai bu
vo naujas dalykėlis, kurį žmonės išklausė 
labai atsidėję. Vaidino-įkalbėjo Navickie
nė, Balčiūnienė, Gerdžiūnienė, J. Adamo- 
nis, Vasys ir jaunasis Algis Silnickas. Vei
kalą režisavo pats autorius. O visus sraig
telius sukinėjo ir kitus techniškus darbus 
atliko jaunasis Traška.

Po programos Gerdžiūnienė pravedė lo
teriją. Vėliau visi rinkosi į klubo naujai at
remontuotą barą ir alučiu ramino troškulį, 
besikalbėdami su kaimynais ir pažįstamais.

J. Vaidutis

DBLS SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d., 7 vai. vakare. Vyties klubo 

salėj šaukiamas DBLS Bradfordo skyriaus 
narių susirinkimas.

Dienotvarkėje numatoma pranešimas iš 
visuotinio atstovų suvažiavimo, ateities 
veikimo perspektyvos ir kita.

Nariai, o ir tai idėjai pritariantieji pra
šomi susirinkime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
VAIŽGANTO MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba ko
vo 14 d., šeštadienį, Manchesterio Lietuvių 
Socialinio Klubo patalpose 6 vai. po pietų 
rengia J. Tumo-Vaižganto minėjimą.

Paskaitą apie žymiojo kanauninko, rašy
tojo ir visuomenininko darbus skaitys A. 
Padvoiskis.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra
šom ko gausiau dalyvauti ir praleisti kele
tą valandų lietuvių klube.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Ryšium su DBLS Derbio Skyriaus vasa

rio 21 d. surengtu iškilmingu Vasario 16 
minėjimu visiems Bradfordo. Mancheste
rio. Londono ir Nottinghamo jaunimo pro
gramos išpildytojams, jų vadovams, eks
kursijų vadovams. įvairių organizacijų at
stovams. svečiams ir visiems į minėjimą 
atsilankiusiems nuoširdžiai dėkojame.

DBLS Derbio Skyriaus Valdyba

K. PETRAUSKO PLOKŠTELĖ
BAIGIAMA IŠPARDUOTI

Pirmoji pagamintų K. Petrausko plokš
telių partija baigiasi. Be pavienių užsaky
mų į Europos kraštus ir užjūrį, neskaitant 
Didž. Britanijos, didesni plokštelių kiekiai 
tiesiai iš EMI sandėlių iškeliavo į JAV.

Tam tikra plokštelių atsarga palikta pa
vieniams užsakymams patenkinti. Siūlome 
tuo pasinaudoti, kad nereikėtų laukti, iki 
antroji laida bus pagaminta.

Užsisakyti: R. Baublys, 55 Ringmer Avė., 
London. SAV.6. Lietuvių Namuose Londone 
galima nusipirkti pas A. Žukauską.

Plokštelės kaina Anglijoje ir Europoje 
39/6 šil. (persiuntimas Anglijoje 3 šil., Eu
ropon 6 šil.), Amerikoje 7 dol.

VASARIO 10 LONDONE
Šiais metais nepriklausomybės metinių 

minėjimas užtruko visą savaitę. Prasidėjo 
jis Lietuvių bažnyčioje pamaldomis, kurios 
buvo užprašytos Lietuvos atstovo V. Balic- 
ko. Jos buvo vasario 14 d., ir jas laikė rek
torius kun. dr. J. Sakevičius, MIC. Pamal
dose dalyvavo Lietuvos atstovas su šeima 
ir daug lietuvių.
Pirmadienį, vasario 16 d., buvo DBLS su

rengtas priėmimas Lietuvių Namuose Lie
tuvos draugams anglams ir emigracinių 
bendruomenių veikėjams.

šeštadienį, vasario 21 d., Sporto ir Soc. 
klubo salėje DBLB valdyba surengė minė
jimą Londono lietuviams, šį minėjimą ati
darė DBLB pirm. S. Kasparas. Minėjimas 
pradėtas malda, kurią skaitė kun. dr. K. A. 
Matulaitis. MIC. Po to turėjo būti žodis 
Lietuvos atstovo V. Balicko, bet jis susirgo. 
Tada programą tvarkiusi DBLB valdybos 
vicepirm. Gajutė Valterytė pristatė paskai
tininką Albertą B. Pusarauską, Kanados 
atstovą prie Britų Bendruomenės Tarybos 
Londone. Paskaitininkas iškėlė naujų min
čių, kokios iki šiol nebuvo dar čia kelia
mos, ypač dėl Lietuvos laisvinimo darbo 
naujos krypties, dėl santykių su lietuviais 
Lietuvoje. Šiuo dešimtmečiu, sakė paskai
tininkas, į užsienyje gyvenančių lietuvių 
vadovybę ateis jauni žmonės, o su jais pra
sidės naujos krypties darbas. Paskaitą bai
gė J. Aisčio eilėraščiu „Vienas lašas tave 
būtų apgynęs“.

S. Balickienė, pavaduodama Lietuvos at
stovą V. Balicką, įteikė Romui Kinkai pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdybos ir 
PLB švietimo Tarybos padėkos diplomą už 
darbą lietuviškoje šeštadieninėje mokyklo
je.

Meninėje dalyje Birutė Valterienė su
dainavo Kačanausko Vai gražu, gražu ir S. 
Šimkaus Kur bakūžė samanota. Viešnia 
iš Edinburgho Emilija Jakutienė deklama
vo VI. Šlaito Nepakeliamą bausmę ir V. 
Mykolaičio-Putino Vergą. Deklamuotoja 
taip pagavo minėjimo dalyvius, kad dauge
lio akyse pasirodė ašaros. Po to B. Valte
rienė sudainavo operos arijų ir Kačanaus
ko Pradalgyną. Pastarąjį dalyką solistė 
buvo iškviesta pakartoti. Solistei akompo- 
navo Mrs. R. Walton iš Herefordo.

Klausytojams pageidaujant, E. Jakutie
nė dar padeklamavo Henriko Nagio eilė
raštį.

Jonas Parulis smuiku ir Petras Parulis 
akordeonu sugrojo lietuviškų melodijų.

Programos išpildytoj ai buvo apdovanoti 
Londono Lietuvių Kultūros Klubo išleisto
mis Kipro Petrausko plokštelėmis, o Mrs. 
R. Walton — gėlėmis.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Bendruomenės valdyba dėkoja B. Valte- 

rienei, Mrs. R. Walton. E. Jakutienei, inž. 
A. B. Pusarauskui, J. P. Paruliams ir S. 
Balickienei, kurie įgalino turėti tokį gra-

STOKE-ON-TRENT
MIRĖ J. ANINS

Vasario 13 d. širdies priepuoliu mirė lat
vis J. Anins. Juozas šioje apylinkėje labai 
gražiai sugyveno su vietos lietuviais. Ne
nuostabu, kad į jo laidotuves vasario 20 d. 
susirinko gražus būrelis lietuvių su mo
mentui pritaikytu vainiku.

Juozas Anins vedė lietuvaitę iš Klaipė
dos krašto ir gyveno gražiai su žmona ir 
uošve. Senutė jo uošvė dažnai teiraudavo
si, kada mūsų kunigas atvyks mišių laikyt.

Į laidotuves iš Londono buvo atvykęs E. 
Šova su žmona ir šeima, kartu aplankė ir 
čia gyvenantį savo dėdę H. Šovą. V. A.

PADĖKA
Visiems apylinkės ir iš Londono atvyku

sioms lietuviams pagerbti mano a.a. vyro 
Juozo laidotuvių metu ir uždėjusiems ypač 
gražų vainiką reiškiu gilią padėką ir tariu 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Mrs. E. Anins

HIGH WYCOMBE

SKYRIUS PAKEITĖ VARDĄ
DBLS Flackwell Heath skyrius nutarė 

pakeisti savo vardą į High Wycombe sky
rių.

Ligi šiol skyrius savo centru laikė Flack
well Heath hostelį. Dabar jau nė vienas ten 
nebegyvena, visi lietuviai yra įsikūrę High 
Wycombe mieste, o ir pats hostelis užda
romas, dėl to ir vardas keičiamas.

Be to, šis skyrius, neturėdamas galimy
bių vystyti visuomeninę veiklą, visą savo 
surenkamojo mokesčio sumą siunčia DBLS 
centrui, nieko sau nepasilikdamas.

SHEFFIELDAS

PERSITVARKĖ SKYRIUS
Vasario 21 d. DBLS Sheffieldo skyrius 

turėjo savo metinį susirinkimą, kuriame 
persitvarkė į seniūniją. Seniūnu išrinktas 
V. Kalasauskas.

Persitvarkymo motyvai visiškai gyveni
miški. Skyrius pernai dar turėjo 10 narių, 
bet vienas mirė, kitas susirgo ir buvo per
keltas į Valiją, trečias emigravo, tai ir liko 
tik 7, pasiryžę ir toliau būti glaudus lietu
viškas organizuotas būrelis.

žų minėjimą. Taip pat padėka priklauso ir 
visiems kuo nors prisidėjusiems, ypač R. J. 
Baubliams, A. D. Briedžiams, Londono Mo
terų šv. Onos Draugijos Valdybai, Londo
no Lietuvių Kultūros Klubui, Sporto ir So
cialinio Klubo valdybai. S. K.

VOKIETIJA
PIRMOS EKUMENINĖS PAMALDOS
Per Evangelikų jaunimo ratelio advento 

šventę 1969 m. gruodžio 13 d. kun. H. J. 
Šulcas iškėlė mintį, kad sausio mėn. gale, 
kai kun. J. Urdzė bus Huettenfelde, reikė
tų Vasario 16 gimnazijoj suruošti ekume
nines pamaldas ir bendrą kavutę. Abiejų 
konfesijų tikybos dėstytojai sutarė tokias 
pamaldas surengti sausio 25 d. gimnazijos 
rūmų salėje. Katalikų moksleivių kapelio
nas tėvas St. Šileika jose pravedė liturgi
ją, evangelikai mokiniai M. Kuršytė ir G. 
Radionovas paskaitė tai dienai pritaikytų 
tekstų iš Biblijos, o evangelikų moksleivių 
kapelionas kun. J. Urdzė pasakė gražų pa
mokslą apie 8 talentus. Visi mokiniai ir su
augusieji giedojo ir meldėsi kartu.

Po pietų įvyko bendra kavutė gimnazijos 
valgykloje. Visi sugiedojo evangelikų gies
mę „Mielas jaunime, viltie busimosios ga
dynės“ ir po kun. J. Urdzės maldos susėdo 
prie stalų.

Evangelikų jaunimo ratelio vadovas mo
kyt. Fr. Skėrys nupasakojo lietuvių evan
gelikų liuteronų vyr. Bažnyčios tarybos is
toriją.

Gimnazijos direkt. Natkevičius pasi
džiaugė, kad pirmąkart Vasario 16 gimna
zijoj evangelikai ir katalikai suruošė bend
ras pamaldas. Tai katalikų bei evangelikų 
kunigų ir tikybos dėstytojų didelis nuopel
nas. Po direktoriaus kalbos visi buvo pa
vaišinti skaniu pyragu ir kvapnia kava.

Baigiant kun. J. Urdzė irgi pasidžiaugė, 
kad buvo pravestos tokios pamaldos, ir 
kvietė visus į krikščioniško jaunimo suva
žiavimą, kuris įvyks balandžio 30 d. - ge
gužės 3 d. Bad Godesberge, Pabaltiečių 
studentų name Annabergo pilyje. Paskui 
visi sugiedojo dar vieną giesmę, o tėvas 
St. Šileika sukalbėjo maldą. Fr. Sk.

MIRUSIEJI
Valdemaras Getlingas, gim. 1908 m. Sluc- 

ke, Rusijoje, mirė sausio 20 d. Augęs ir 
mokslus ėjęs Kaune, studijavo teisę, dir
bo kelionių biure Cook. Karo metu tarnavo 
vokiečių kariuomenėje. Po karo dirbo Vo
kietijoje Cook biure. Palaikė gerus ryšius 
ir su lietuviais. Testamente paliko 250 DM 
lietuvių šalpos reikalams.
Joana Spudikienė, gim. 1891 m. Vilkaviš

kyje, mirė sausio 2 d. Palaidota Bad Zwi- 
schenahno miesto kapinėse.

Tomas Gružas, gim. 1896 m. Juškaičiuo- 
se. Raseinių apskr., palaidotas vasario 11 
d. Velionis buvo šviesus ir susipratęs lietu
vis, yra vadovavęs lietuvių apylinkėms, 
Oldenburgo ramovėnų klubui.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 

Klubo leidinius galima pinigus siųsti šiuo 
adresu:

Frl. R. Kumfert,
5 Koeln - 91, iDieselstr. 40/26.

Pinigus siųsti pašto perlaida (Zahlkarte) į 
Postscheckamt, Koeln. Konto Nr. 186994.

PRANCŪZIJA
Paryžiaus lietuvių susirinkimo š. m. sau

sio 4 d. programą atliko jaunimas. A. Mar- 
tinkaitė, pasinaudodama lietuvių tautosa
ka, susirinkimo dalyviams minė mįsles. Ch. 
Moneys. J. Vaiciekauskas ir Ph. Kesminas 
improvizavo sceninius vaizdelius. Neatsili
ko ir patys mažiausieji: R. ir ž. Bačkių 
vaikučiai deklamavo. Pabaigai mūsų tau
tinių šokių grupė pašoko keletą šokių. Šia
me šeimyniniame subuvime dalyvavo dau
giau kaip 50 asmenų.

LIET. SODYBA
PAMALDOS LIETUVIŲ SODYBOJE

Kovo 22 dieną. Verbų sekmadienį. 5 vai. 
vak.. įvyks pamaldos Lietuvių Sodyboje, 
Headley Park. Prieš pamaldas bus klauso
ma išpažinčių ir Mišių metu bus dalijama 
šv. Komunija.

— Kas norėtų Velykų atostogas praleisti 
Sodyboje, prašomi nedelsiant apie tai pra
nešti. Rašyti: Manager. Headley Park, Bor- 
don. Hants.
— Patirta, kad skautai Sodyboje stovyk

laus paskutinę liepos savaitę. Tam laikui 
dar yra keletas laisvų kambarių. Kas iš lie
tuvių norėtų juos užsisakyti, prašomi pasi
skubinti.
— Negausus Teeside lietuvių būrelis A. 

Paulausko iniciatyva surinko 20 svarų, kad 
galėtų pastatyti nors ir kuklų paminklą 
savo buvusiam draugui A. Gurskiui, kuris 
mirė gyvendamas Sodyboje ir palaidotas 
Alton kapinėse.

Be paties Paulausko, paminklui aukojo 
Latakas, Naučiūnas, Kairevičius ir Gri
cius.

Gražus draugiškumo pavyzdys.
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